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Bemutatjuk országgyiiIési képviselöinket 2.
Amikor néhány .évvel ezelőtt, nagy helyi viharok közepette, Tiszaug megindította
"válópörét" Csépa - és a teljes megyei vezetés - ellen, az önállósodási mozgalom
egyik vezetőjeként a nagyobb nyilvánosság is megismerhette dr. Kőrösi Imre
tiszaugi jogász nevét. A hosszadalmas, de végül sikert hozó harc után, 1990
tavaszán, az MDF megyei listájáról bekerült a parlamenti képviselők közé.
Amatőrből tehát immár profi politikus sá vált az ugi lokálpatrióta, Kőrösi Imre.
- Imre , a "váI6pörös" tiszaugifalugyű- sen vállaltam, hogy ismét szálka legyek
lések hangulata s az ott viselt szereped a hatalom szemében. Elege volt már itt
nyomán azt hihette volna az ember, hogy akkor mindenkinek abból, hogy állandóaz elmúlt id(jszak ellenzékiként indult an "a megyétől" kellett tartani, "a mypártjai közül te inkább a Magyar De- gyét" kellett szolgálni. A megyét! Es
mokrata Fórumnál radikálisabb Szabad közben a falu elsorvadt! Az önállóság
Demokraták között találsz majd magad- ellen sem voltak igazi érvei a faluvezenak megfeleló politikai sz(nteret. Nem tésnek, csak azt ismételgették, hogy nem
[gy történt.
- Nem sorolom magamat aradikálisok
közé. Sokkal közelebb áll, s közelebb is
állt egyéniségemhez az MDF szellemisége. Ilyen volt a családi indíttatásom,

"Feketebárányból"
parlamenti képviselő
magam sem váltam mássá. Vallásos csa- szabad a megy ei elv társakat magunkra
ládból származom, én is vallásos va- haragítani, mert még azt sem adják, amit
gyok, nem véletlen ez a kötődés. Ez az addig adtak. Megdöbbentő! Nem? Mintország ma egyébként is olyan nehéz ha a magukéból adták volna! De ez a
helyzetben van, hogy a bajokat nem falu egyébként, az utóbbi évtizedben
szabad hangos, látványos akciókkal to- szinte semmit sem kapott, mit vehettek
vább súlyosbítani. Ebben a mai helyzet- volna hát el a megyeiek?!
- Azt mondtad az előbb, hogy a jelen
ben a túlzott radikalizmust én egyszerű
en a nemzettel szembeni felelőt nehéz viszonyai között a radikalizmust
lenségnek tartom. Más kérdés persze, feleWtlenségnek tartod az országgal
hogy annakidején Tiszaugon, az önálló- szemben. Ugy tűnik, hogya nemzet
ságunkért folytatott harc időnként heves nagyobbik része is hasonl6an gondolkodik, hiszen -a választások a radikális
indulatokat váltott ki ~lőlem is.
- Miként keveredtél háborúba a hata- vonal egyértelmű vereségét hozták, s a
lommal? Hiszen jogászként egy apr6 liberális, kereszténycentrum győzelmét.
településen magad is könnyűszerrel a
- A magyar nép nagyon bölcsen dönvezető közeg tagja lehettél volna.
tött. A kemény kommunista diktatúrát
- Nem két évvel ezelőtt kezdődött így biztos, hogy nem követi egy másik,
nálam az ellenzéki gondolkodás, nem hasonló... A ·vidék egyébként úgy gonTiszaugon kezdtem rebelliskedni. Min- dolom, sokkal inkább éppen erkölcsi
dig nagypofájú magyarként tartottak kötelességből szavazott most, mint poliszámon, ebből következík, hogy sikere- tikai meggyőződésből. A megélhetési
im nemigen voltak. Az én nagy pofám gondokkal küzdőket, a létminimum hamindig nagy terhet jelentett a kicsinyes tárán élőket nem mozgatta meg, nem
helyi hatalmasságoknak.
rázta fel különösebben a választás. Az ő
- Sikerült Tiszaugon is hamar népsze- gondjaik más jellegűek, más mélységű
ek.
rűtlenné válnod...
- Válasszuk ketté a dolgot: valóban
- Parlamenti képvisel/3 vagy. Én úgy
népszefÚtlenné, feketebáránnyá váltam képzelem, hogy hasonl6 helyzetben torpár ember szemében, de a falubéliekkel komban dobogó sz[vvel, ünnepies érzénem volt semmi bajom! Sőt, úgy érzem, sekkellépnék be a történelmi falak közé.
szerettek és szeretnek ma is. Elfogadott Gondolom, (gy voltál ezzel te is ...
a közösség, legfőképpen azért, mert né- Valóban felemelő érzés, de bennem
hány éve még nemigen merték az embe- erősebbek a félelmek. Hogy vajon turek hangosan kimondani bajaikat. Meg- dunk-e majd tenni valamit...? Alkalmasak leszünk-e rá? Tudunk-e valóban
tettem ezt helyettük én ...
- Nem lehetett túlzottan hálás "sze- segíteni az országon, vagy velünk is
folytatódik majd a gazdaság zuhanórerep" ...
- El sem tudok képzelni kellemetle- pülése? Mert nem a vagyonelszámoltanebbet! Nagyon rosszul éreztem mindig tás most a lényeg, s nem az, hogy milyen
magamat feketebárányként, mert alapve- gyorsan mennek ki az oroszok az ortóen más ember vagyok, mint amilyen- szágból. Nyilvánvaló, hogy a gazdasánek így elkönyveltek. Tiszaug önállóvá gon áll vagy bukik most minden. Ha a
válása érdekében ennek ellenére szíve- gazdaság bajain segíteni tudunk, segí-

tünk az országon is. Szóval ... bizonytalan vagyok. Számomra az új országgyűlés a kételyek parlamentje lesz. Fő
ként a saját kételyeimé ...
- Miként képzeled az új idők képviselő
jét? A sokkal nagyobb feladatokhoz elegendőnek tartod-e a másodállás maradék idejét és energiáját, avagy a.profizmus bevezetése mellett vagy?
.: Főállású politikusokra van szükség!
"Oszvérmegoldásokat" még átmenetileg
sem tartok elképzelhetőnek. Hosszúhosszú idő óta ez az első olyan parlament Magyarországon, amelyik végre a
neki kijáró helyre kerül az államszervezetben. Ezt már nem lehet lelkes amatő
rökkel végigcsinálni!
- Dacára a fóállásnak, dacára a leendó szakértói apparátusnak, bizonyára
lesznek az új képviselőknek is olyan
időszakaik, amikor nyomaszt6an egyedül
érzik majd magukat. A döntés pillanataiban, az igazán nagy döntések meghozatalakor. Ilyenkor aztán: pártfegyelem,
vagy lelkiismeret?
- A pártomhoz természetesen lojális
leszek a parlamentben is, de szavazáskor
mindig a lelkiismeretem szava lesz a
döntő. A Demokrata Fórum azonban
nem is válja el tagjaitól, hogy saját
lelkiismeretük ellenére cselekedjenek. A
választóknak, a nemzetnek tartozunk
ugyanis elsősorban felelősséggel, s nem
valamely politikai pártnak.

*
Mire e sorok napvilágot látnak, az új
parlament már biztosan munkája sűrejé
ben jár. Túl van első döntésein, amiket a
választák figyelő tekintetének kereszttüzében hozott meg. Az aZQnban, hogy
valóban tud-e majd az Országgyűlés
lényegest lendíteni a nemzet sorsán, s
hogy a képviselői aggályok milyen válaszokat nyernek, csak jóval később mutatkozik meg biztosan. Addig a választók bizonytalansága is tovább él.
L.M.L.
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előterjesztésének

a napja. llyenkor a Szabad
Demokraták ellenzékben vannak,
megpróbálják: konstruktívan, de kritikusan
!;zemlélni azokat az előterjesztett törvényjavaslatokat, amelyek a kormánypárttól érkeznek. És van az interpellációs plenáris
nap, amikor a mi kérdéseink, interpellációink, önálló indítványaink szerepelnek a
napirenden.
Ezenkívül a leglényegesebb döntések a
bizottsági üléseken születnek. Még ennél is
fontosabbnak tartom - és ezt a nyilvánosság már nem mindennap látja - azt a
munkát, amit a bizottsági ülések előtt a

Egy csapat
frakciók tartanak. Én
például az oktatás-sportI
kulturális-tudományos
bizottságban vagyok jelen, s ez a testület aján~ KépviselIJ úr, milyen
lásokat ad a parlamenti
érzésekkel fogadta, hogy
Fodor Tamás
állandó bizottságnak, ahol
honatya lett?
igazából megfogalmazód- Az az igazság, hogy
színész-rendező, nak a törvényjavaslatok,
most minden eddigi fogalaz SZDSZ
amelyek plenáris ülés elé
kerülnek. Tehát igazából
munk átértékelődik, mert
parlamenti tagja az ország sorsát érintő,
egy másik parlamenttel, másik munkamódszerrel találtörvénykezés ezekben az
koznak az országgyűlési ' - - - - - . , . . . . - - - - -... ajánlat- és javaslattevő biképvisel6k. Az atyaság fogalma magában zottságokban születik. Ezt értem én csapatrejti azt a korábbi felfogásunkat, hogy van munkán.
egy atya, és ez az atyai hatalom megoszlik
- Hogyan tudja majd összeegyeztetni a
honatyák: között Szerintem most több csa- kipviseU3i megbízatást és a színházrendepat van, s ezek remélhetőleg nyilvánosság zlJi hivatást?
előtt küzdenek a "gólokért". A csapat fo- A képviselői megbízatás a jelenlegi
galma számomra azt jelenti: nem kell módon szabadabb munkaforma. Ide a mefeltétlenül önállóan beterjeszteni bizonyos gyéhez és Budapestre is köt, tehát az a
javaslatokat, nem kell lépten-nyomon há- kétlaki élet, amit eddig éltem, továbbra is
romszáznyo1cvan képviselőnek három- megmarad. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan
száznyo1cvanféle törvényjavaslatot beter- meg lehet tartani egy évben két alkalomjeszteni. Nem kell egy ülésen egymást mal, kétszer hat hétig azt a színházi elfogváltogatva, felugrálva a helyiinkF61 szere- laltságot, amelyik a szfuházhoz, mint létepelgetni, hanem nagyon gondos el6készítés lememhez köt Rendezőként szeretnék mű
után, sok szakértő bevonásával, mérlegelve ködni, ebben csak a munkalehetőségeket
az érveket és ellenérveket, egy olyan kiszá- kell úgy megszervezni, hogy ne hátráltassa
mított, jól megfogalmazott döntéssorozat- a parlamenti munkát, s a parlamenti munka
nak a megalkotásában kell részt venni, ne hátráltassa a művészi munkát. Mindenamelyben világosan tükröződik a kormány- képpen fontosnak tartom, hogya továbbipárt és az ellenzék álláspontja.
akban is a Szolnoki Szigligeti Színháznál
Ez tehát - várakozásaim szerint - egy legyek, mert ez az, ami igazából a megyédolgozó, küzdő képvisel6csoport, amiben hez köt, és a megye polgárai közül itt
én benne vagyok. Az eddigi, SZDSZ-ben találkozom talán a legtöbb emberrel, a
végzett munkát is igazából úgy fogtam fel, tetszéseikkel, a sikertelenséggel vagy sikehogy egy csapatnak a részese vagyok. rekkel, a véleményükkel. Számomra ez
Visszatérve a kérdésre: csak éppen munka- mindenképpen pótolhatatlan fórum.
Itt is csapatban érzem magam, mert a
terület-változást jelent az, hogy képviselő
különböző kitűnő alkotó, egymástól eltérő,
lettem.
- Van -e hagyományos értelemben vett sajátos arculatú színészek megtalál ták egy
hierarchia a csapatban?
csapatban a helyüket és szeretik ezt a
- Nem, inkább munkamegosztás van oly közösséget, mert úgy gondolják:, hogy
módon, hogy a frakción belül héttagú ilyen csapatmunkában lehet igazán megtarvezetőség működik, és ez koordinálja azt a
tani önálló énjüket. Ugyanakkor felismerstratégiát, amit a Szabad Demokraták: kép- ték, hogy hatékonyan csakis egy megterveviselni akarnak a parlamenti ülések során. zett csapatmunkában lehet dolgozni.
Művészi terveirnr61: egy ilyen nemzeti
Hozzá kell tennem, hogy az ülések is
legalább három munkaformát öltenek. Az jellegű színháznak, mint a szolnoki - mert
egyik a plenáris ülés, ennek is két része olyan feladatokat lát el, mint egy kihelyelesz: az egyik a kormánypárté, a törvények zett nemzeti színház - kötelezettségei van~
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nak a közönség ével szemben. Rendezni
kell végre a színházak és a kultúra' helyét a
nemzetgazdaságban. Vagyis nem szabadna
azonos mérlegre tenni például az elkerülhetetlen csatornázásokat, útépítéseket és a
kultúrát, mert a kettő nem ugyanaz. Nem'
ugyanannak a mérlegnek a két serpenyőjé
be kell, hogy tegyük, bár mindkettő fontos
a maga helyén.
Mivel itt Szolnokon "nemzeti színházi"
feladataink vannak, a tananyaghoz kapcsolódó darabokat is szeretnénk színpadra
állítani. Ez lehet, hogy Moliére lesz, de
lehet, hogy például Ibsen. Mindenképpen
olyan, amit rég nem látott Szolnok közönsége, olyan, ami nemcsak a diákoknak jó,
hanem felnőtteknek is tanulságos, szórakoztató, izgalmas.
Lehetőséget kell adni olyan színi kutatásokra is, amelyek hiányoznak a mai színházi kultúránkból: például Becket, akinek a
drámái és esztétikája rettenetesen nehezen
ver gyökeret a mi hazai kulturális talajunkban. Azt gondolom, hogy ha egy olyan
kitűnő művésznő, mint Tör6csik Mari ideszerződik, meg kell adni számára a lehető
séget, hogy a népszerűsége jobban előse
gítse például az előbb említett világ óriásnak a népszerűségét is. Ezért tervezek
esetleg olyan Becket-darabot, amiben Tör6csik játszaná a főszerepet.
- Miben jelölné meg röviden az SZDSZ
stratégiai irányvonalát?
- A Szabad Demokraták kiindulópontja,
hogy ennek a rendszernek - ami most az
emberek akaratából létrejött - még tényleg
csak az elején vagyunk, a rendszerváltás
legelején. Ain ennek a rendszernek mi már
nem az ellenzéke vagyunk, hanem konstruktív alkotói, tevékeny politikusai. A kormánynak vagyunk az ellenzéke - azért,
hogy a rendszert fejlesszük. Ez egy konstruktív ellenzéki szerepet jelent, és ez azt,
hogy sokkal többet nyom a latban itt az
el6készítés, a tervszerű gondolkodás. Oppozíció helyett inkább azt mondanám: kritika! Egy olyanfajta kritika, amelyben minden egyes mozzanatban ott vagyunk, ellenőrizzük a részleteket is. Most, május
elsején, amikor ez a beszélgetés zajlik, nem
feledkezhetünk el arról, hogy a rendszerváltás nem történt meg II)ég a gazdaság
területén. Márpedig független érdekképviseletek nélkül ez a rendszerváltás sikeresen
nem is történhet meg. Mi azzal szemben,
amit a kormányzó párt remél, nem hisszük,
s belátható időn belül képtelenségnek is
tartjuk, hogy mindenki vállalkozó legyen
ebben az országban. Nem hisszük, hogy
mindenkinek tulajdonosnak kell lenni. Alkalmazottak mindig voltak és mindig lesznek. Ezeknek az alkalmazottaknak sajátos
érdekük van. Munkások is mindig lesznek,
ezért védelmüket vállalni kell a gazdaságban és a mindennapi életben egyaránt. Erre
pedig csakis azok a szakszervezetek képesek, amelyeket ők, saját maguk alakítanak.
Ezekbe mi nem tudunk beleszólni, de fel
szeretnénk hívni a magunk politikai eszközeivel a figyelmet arr~, hogy ezek a független, demokratikus szakszervezetek létezhetnek, s az embereknek több joguk van,
mint amit hisznek magukról.
L. Gy.
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Jelképes" hódítás"
A tavalyi évet örömmel emlegetik a szolnoki tanácsi építők:
az immár társasági formában négy cégként működő egykori
Szotév 1988-hoz képest négyszeresére növelte nyereségét. Az
iparági újdonságként megvalósított gazdasági vállalkozás sikerét annak köszönheti, hogy a rugalmatlan nagyvállalat
lebontása után önálló egységei külföldi tőkét tudtak bevonni
gazdálkodásukba. Az újabb üzleti kapcsolatok révén megfelelő forgótőkére tettek szert, továbbá a nyugati piacon nélkülözhetetlen korszerű technológiákat szereztek be. A négy cég
közül ezúttal egy, a Szotév-Unimax. Légtechnikai Kft műkö
déséről érdeklődtünk, ami - véleményünk szerint - jól jelképezi az útkeresés t, a kezdeti lépéseket. Kérdéseinkre Krasznai
Andor gazdasági igazgató, mint az egyik alapító, a Szotév
képviselője válaszolt.
- Igazgató úr, kérem, elöljáróban mutassa be néhány
mondatban a vegyesvállalatot, amely, ha jól tudom, a "négyesfogat" utolsó tagjaként alakult meg.
- Valóban így van, a Szotév Ipari és Építőipari Rt, a Szotév
Tervező Rt, valamint a Szotév Irányító Vállalat gyakorlatilag
már 1988 végén létrejött, míg a Légtechnikai Kft 1989. február
elsejétől működik hivatalosan. Alapítói törzstákeként 66 millió forintot adtak össze, részletezve, a Szotév 41 millióval,
döntően apporttal, míg az osztrák Unimax GmbH 25 millióval
szállt be az üzletbe. A kft 109 embemek ad munkát és
telephelye Szolnokon, a Landler Jenő úton található.
- Milyen előzményei voltak ennek a magyar-osztrák építőf
pari "házasságnak"? Konkrétan arra gondolok: kinek hozott
többet a konyhára ez az egyezség, hiszen ha valaki jól él
magában, nem hiányzik neki egy zsémbesfeleség.
- Egy zsörtölődő l1tázastárs biztosan nem, de egy takaros,
talpraesett asszony már igen. A mi jólélésünkről csak annyit: a
Szotévnek soha sem kellett szégyenkezni e termékéért. 1982ben fejlesztettük ki és végig nyereséges ágnak számított. A
négyszög és kör keresztmetszetű légtechnikai elemeket és
idomokat - a Szotform családot - dán és NSZK-beli gépekkel
készítjük hazai alapanyagokból. Lényegében egy konkurrenst
tartottunk számon az országban, a Fűtőbert, de gond nélkül
elviseltük egymást. 198 7 -től már nyugatra is szállíthattunk,
miután a Szotform-gyártmányok minden tekintetben megfeleltek az ottani minőségi követelményeknek. Az első évben
ötmillió, a második, záró évben pedig több mint tízmillió
forint értékű exportot bonyolítottunk le. Mindezt csak azért
mondom el, hogy igazoljam, nem bóvli hoz adta névjegyét a
tulajdonostárs, Nicolaus Buch úr. Egyébként is osztrákok
alaposan megnézik, mire adják ki pénzüket...
- Ebben nem is kételkedem, az viszont változatlanul foglalkoztat: a Szotév és Buch úr milyen reményekkel fogott a közös
tevékenységbe?
- Buch úrról még csak annyit, ő keresett meg minket,
miután Ausztriában már több alkalommal tapasztalhatta,
termékeinket szívesen veszik. A Szotév előtt egy cél lebegett
és lebeg ma is: az exportpiac bővítése. Ezt az osztrák fél
vállalta, ugyanakkor saját, szabadalmaztatott hangcsillapító
berendezését beépítve komplett rendszerekkel tudunk a piacon
megjelenni. Külön-külön is eladhatók, de együtt sokkal
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értékesebbek, és természetesen a haszon
is tetemesebb. A Szotévnek az sem utolsó
szempont: a bécsi cég
gépeivel tovább emelhettük a termékgyártás műszaki színvonalát, s dolgozóink hétnyolc fős csoportokban tanulmányozhatták a kinti még nagyobb fegyelemre és pontosságra késztető technológiát.
- Maradva a házasság hasonlatnál, az elmondottak alapján
e mindkét fél számára hasznos gazdasági frigy a tavalyi évben
hozott-e figyelemre méltó sikereket a Szotév-Unimax Kft-nek?
- A siker az építő számára egy-egy megvalósult beruházásban való részvételben ölt testet. Igazán nem panaszkodhatunk,
csak Ausztriában több létesítményben láthatjuk viszont légtechnikai rendszerünket. Így például Bécsben aLanderbank
Mariahilferstrassei fiókjában, ugyancsak a főváros Prater-Grimos részén egy nagy játékteremben, Bécsújhelyen egy textilüzemben, vagy Traiskirchenben a Semperit Gumigyár csarnokában.
- Miután a tények minden cirkalmas szólamnál többet
mondanak, tegyünk próbát, vessük össze az 1988-as és '89-es
termelési mutatókat! Vajon az adatok tanúsítják-e a kedvez8
változást?
- Az árbevételünk tavaly - noha csak 11 hónappal számolunk - 215 millió forintot tett ki, ez 61 millióval több, mint az
1988-as, a nyereségünk pedig 11 millióról25 millióra növekedett. Az árbevétel-arányos nyereség szintén emelkedett 7,1
százalékról 11,6 százalékra. S bár a létszám most valamelyest
magasabb, az éves átlagbér 94 ezerről 113 ezer forintra
gyarapodott. Mindehhez csak annyit tennék hozzá, árat nem
emeltünk, igaz, nem is terhelték a kft-t a mammutszervezet
költségei.
- Mostanában, amikor sok rosszalló megjegyzés, támadás
éri a vegyesvál/alatokat, Önök rendelkeznek-e kel/8 lelki
nyugalommal a folytatáshoz ?
- Én nyugodtan alszom, s a miértre még egy adatot
mondanék. A kft a tavalyi év alapján 26,2 százalék oszta1ékot
tudott kifizetni alapítóinak, azaz a magyar átlag kétszeresét.
Buch úr nyugalmára viszont az jellemző, hogy osztalékát benn
hagyta tőkeként, amit újabb fejlesztésekre fordíthatunk. Ha
hagynak bennünket dolgozni, én bízom abban, 1990 végén
még kedvezőbb mérleget csinálhatunk. A Szotév-Unimax Kft
a fejlődésben az apró lépések taktikáját választotta, q.em akar
fejest ugrani a mélyvízbe kellő úsznitudás nélkül. Óvatosságunkra példa, hogy tavaly egy ötvenmilliós linzi üzletet
ajánlottak fel , ám még nem mertünk belevágni, mert hideg
telet vártunk, s az bizony az építőiparban komoly rizikófaktor.
Amennyiben azonban két-három év alatt megerősödünk,
biztos piaci pozícióval rendelkezünk, már nem lesz akadálya a
nagyobb feladatok végrehajtásának sem.
(Iazányi)
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Tanyán sem egyszerű
Kistermelök a Jászságban
- Hol keletkezik haszon egyáltalán az
állattartásban?
- Ot~, ha a takarmányt magunk megtermeljük. Ekkor jó minőségű, ha hozzáértő termeli, meg olcsóbb is. Aztán a
hizlalásra szánt jószág ha saját szaporu~da tes:~_ fel a ?az~. Igy,.:'ill~téktelen" állat nem nyúlhat hozzá, s a tejet
lat,
az is "haszon", hisz drága a malac is.
osszegyuJto tehergepkocsI platoJara IS könnyen be lehet emelni a kannákat.
A takarmánytermeléshez föld kellene!
Ezért várjuk már nagyon az új kormány
Az . utat öv~z6 tanyák egyikében, nem nagyon sikerült, így mezóóri állást intézkedéseit, a földkérdés megoldását.
SzentImre-tanyán Kelemen Zsolt portá- is vállaltam. Sok mindennel megpróbál- ~e~ azt ~s~ hogy végre valóság legyen a
ja elől hiányzik ez a bizonyos "magas koztunk, de millió akadályba ütköztünk. JogállamIsag. A szerződést ne lehessen
Sertések bérhizlalásával is foglalkoztunk egyoldalúan módosítani. Jelenleg a kispad".
- Nem érte meg tejet termelni. Próbál- 1982-83-ban. A kiadott malac ára magas termelőket mindenki - a termeltetésben
koztunk vele igaz. A Jászsági Állami v?lt. A termények ára szintén, sőt min- a felvásáriásban, értékesítésben résztve~
Gazdaságtól hoztunk ki hat tehenet. Sor- dIg csak drágult. Visszavásárláskor vi- vők - szó szerint kizsákmányolja.
solták az állatokat, de nemcsak nekünk szont nagyon keveset adtak a hízott
- Meséld csak el a gilisztázást is volt rossz húzás a tejtermelés vállalása a jósz.á~~rt. Igy aztán megtapasztaltuk, ál- biztatja férjét a fiatalasszony.
többieknek is. A kiadott állatok n~m lamI Joszágot nem szabad vállalni. Sem- Blohumusz és giliszta "termelésére"
mi haszon nem lesz rajta.
t~d~ a ~inim~lis tejhozamot sem teljevállalkoztunk tavaly tavasszal. Ez is a
- Az istállóban azért csak ott vannak a
sItem. Nemelyik beteg volt. Hozzánk
kudarcok közé tartozik. Agilisztákat
jószágok.
tőgygyulladásos jószág is került. Bérelhatvan fillérért kaptuk. Felvettünk két- A hízómarha az más történet. Ez már százezer forin t hitel az OTP-től. Októtünk húsz hold kaszálót. Az egész család
be vol! fogva a. ,szénakaszálásba. Még viszonylag jól sikerült, ezért szerződtünk ber. végén, a szerzódésnek megfelelően,
sem bIzonyult JO üzletnek a tehenek újra erre. A marhákat én vettem a vásár- ~lvIttek százezezr forint értékű gilisztát.
tartása. Leálltunk róla. Ma csak egyet ban. Megnéztem alaposan, alkudni is Atvételi elismervény t adott az átvevő.
tartunk., A tejét a malacok s borjak lehetett. A vételárhoz az előleget adta a Fiz~tni viszont a mai napig nem fizetett
téesz. A boldogházi Aranykalász szövet- a B.lOCOOp Kft. Az ügy a bíróságon van,
isszák. Igy hoz hasznot.
A tanya, az egyholdas "birtok" taka- ~ezet. Csakhát az örömbe mindjárt üröm s bIzony nem mi vagyunk az egyedüli
ros. A hozzáértő gazdát dicsérik a szé- IS vegyül. A téesz szerződéskötés után kárvallottak. Az én szerencsém az, hogy
e~yoldalúan ~ódosította a megállapo~n gondozott jószágok, most éppen
sok dologgal próbálkoztam. Sok téeszkilenc malac, három hízómarha meg dást. Most mar ott tartunk, hogy tízezer szel, gazdasággal megismerkedtem.
előlegre 15 ezret kell visszafizetni. S az
egy tehén.
'
Mindig keresem, hogy hol tisztességeA ház előtt a virágos kert a háziasz- is az én rizikóm, hogy első vagy másod- sebbek az emberrel, hol lesz egy kis
szony ízlését mutatja. A csaholó kutyák osztályú lesz-e a marha átvételkor. A haszna a munkának. Most a malacokat a
~?lga pedig. kettős: őrizni a portát, s feltételeket a téesz szabja. Ezért panasz- karancsaljai téesznek ~izlalom. Úgy taJatszanI a' kisgazdával, a három éves kodnak a termelők! Megértem én a pasztaltarn, ott komolyan segítik a kistéesz t. Romlik a pénz napról napra. Kiad termelőket.
Zsoltival.
- ~yolc , é,!e vettü!c ezt a tanyát - tavasszal egy összeget, ősszel már nem
- Ebből az átmeneti korszakból mi lesz
meseh a hazigazda. En mezőgazdasági ér annyit. Csakhát a kockázatot az "üz- a kiút, ön hogyan látja?
szakközépiskolát végeztem. Önálló gaz- letben" benne lévő összes partnernek
- Az önálló gazdálkodás feltételeit
dálkodóként szeretnék megélni. Eddig vállalni kellene, nemcsak a termelőnek.
k~ll biztosítani. Földet, akinek vállalja,
gepe~et olcs,ón. Meg kell ·oldani, hogy
akI állattartasra rendezkedik be, az a
takarmánytermeléstől az értékesítésig
biztonságban legyen. Olyan gazdasági
környezetet, ami ezt segíti. Hiteleket,
ami speciálisan a mezőgazdaság "törvényeihez" igazodik. Azt is tudom:
mindez tíz éves munka lesz legalább.
Csak kezdjük már el!
Az udvar közepén fóliával körbekerített "ólban" éticsigák rakoncátlankodnak. Reggelig kell csak kibirniuk, akkor
Tápiószelére viszi őket a gazda. Állítólag o~t fizetnek érte a legtöbbet. Addig
Zsol u szortírozza őket: ez kicsi, ez nagy,
ez csíkos. S ha minden igaz, mire felnő,
neki már nem kell megküzdeni a felvásárlók önkényével, a szerződésszegés
természetességével, a gazdálkodás lehetetlenségeivel. Talán így lesz.

.. Amikor

.előszö~ ~entem .

Jászberényból Boldogházára az Imrédy úton sokáig

to~.m a fejem, ~rre IS szolgálhat a tanyák előtt álló alkalmatosság. Pad formája van
le~ob?n~k, de tul magas ahhoz, hogy arra ülni lehessen. Némelyik oldalára még
p~z?Iat IS sze~ltek, e.ste a k~sik rávetődő feje jelezze - vigyázz, ne dönts fel! A
reJtely m.egoldása pedIg ren5lldvül egyszerű. Este a frissen fejt tejjel teli edényeket

K.E.
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Állok a piacon, s már másodszor kérdezek rá, de az nem egyformán, s nem alétszükségletek talajáról támad
(vagy ki tudja, ki) nyugodtan néz a szemembe, úgy mindenkit. Ismerem a kb. két éve elindult folyamatokat.
mondja, 18 forint egy kiló krumpli. Nézem a krumplit, se nem Például tudom biztosan, hogy az újságokkal, hetialpokkal,
szép, se nem csúnya, olyan, mint általában az öreg krumpli, folyóiratokkal kezdődött. Ugye, azok árai is emelkednek - s az
így májusban. Kicsit ráncos, kicsit fonnyadó, s itt-ott csírázik előfizető könnyedén (könnyedén?) először csak egyet, aztán
is, jelezve az időt, s hogy nemsokára új is lesz már nemzeti többet lemondott. Nem azért, mert nincs ideje olvasni, s nem
eledelünkből. Tudom, odébb a maszek zöldségesnél van már
is azért, mert nem kíváncsi a rohamléptekkel változó világpoúj is, százhúszért. Kis öregasszony áll mellettem, s méret egy litikára, belpolitikára! Azért, mert egy újság havi előfizetése a
kilót. Azt mondja, a múlt havi nyugdíjból maradt eddig egy lemondás idején még eggyel több húsos hétvégi ebédet
százasa, s nem akar többet költeni. A kiló krumplit beosztja, jelentett egy családnak. Ma már legfeljebb körömből, belső
kisebb feléből nudlit gyúr, a nagyobb feléhez meg holnap vesz ségből azt - de valamit még mindig jelent. A könyvbarátok
- ha kap - két körmöt, s lesz felséges köröm pörkölt, amihez közül s9kan már félrefordított fejjel mennek el a könyvesbolt
ugyan jó lenne egy fej saláta, dehát egy nyugdíjas azt már nem előtt. Erthető. Miként az is, hogy hajdani szépasszonyok
engedheti meg magának, mert a jó tömör fejeket tizenkettőre legfeljebb havonta egyszer ülnek fodrászszékbe, s akár húszmondják a csarnokban mindenütt.
szor is elviszik a kopott sarkú cipőt ahhoz a jókezű öreg
Nem, nem kezdem el a nyugdíjasok egyre keserűbb valósá- mesterhez - aki I)ál'isten él még, s kevés pénzért szépen újat
gának elemzését. A közelmúltban ugyanis levelet kaptam egy varázsol belőle. Es - közeledik a nyár - egyre többször hallom
még aktív, negyven év körüli asszonytól, aki szememre ismerőseim, barátaim körében, amit már tavaly is megfogott a
hányta: azt gondoljuk, csak ők, a nyugdíjasok élnek nehezen? fülem: "Nem, az idén nem (sem) nyaralunk, családos üdülő
Micsoda dolog, hogy egyre azok sorsát ecseteli minden újság, jegy alig van, de már az is elég drága ..... És "jólszituált"
rádió, meg tévé, akik öt-hatezer forint körüli nyugdíjból élnek. emberek mondják, nemcsak azért nem mennek külföldre, mert
Ugyan nézzünk már szét, hány javakorabeli munkás, alkalma- erre az évre nekik már ötven dollár se jár -, hanem azért, mert
zott kénnytelen ennyiért is dolgozni, s nyomorogva ennyiből drága a benzin, s minden drága, amit korábban a hűtőtáskában
élni! - Tessék belegondolni - érvelt -, hogy egy kisfizetésű magukkal vittek. Hányszor, de hányszor tapasztalom, hogy
családos embernek mekkora gond, ha a gyerek lábáróllevásik, "unalom" üli meg az áruházakat, ruházati szakboltokat, s
vagy kicsi lesz a félcipő, ha nyárra nem is egy gyereknek legfeljebb lézeng szélütötten a szemlélő a gyönyörű Domuskellene szandált, inget gatyát (pardon) venni, s a pénze annyi, ban.
amennyi! Ugye, a nyugdíjasnak - aki elhiszi valóban nehezen
Ugyan már, egyre kevesebbeknek telik flancra, s miután
él a kegyelemdöfésként megállapított annyiból-, azért nem nő egy ülőgarnitúra ára a csillagos égig, akarom mondani a
a lába, s többnyire nem a nyugdíjasok kénytelenek minden százezer forintig is fölmáaszott (van az többért is ...) ki
évszakban új ruhát venni. És áradt a levélből - nem az gondolhatna olyan vidám bútorcserékre, ami korábban egy
irigység: a keserűség - ugye, a nyugdíjas kalóriaszükséglete bizonyos réteg "szokásai" közé tartozott. Igen, bútorcserére
egyáltalán nem hasonlítható össze egy 16-17 éves kamaszéval, nem gondolunk -, de mi van a most fészket rakókkal, akik
s nem a nyugdíjasoha jellemző az sem, hogy minden héten isten tudja hogyan, de lakást vettek, vagy évek áldozatos
legalább egyszer moziba szeretnének menni. Egy nyugdíjas munkájával (állítom, tapasztalom, bele lehet rokkanni, vagy a
beoszt magának napjában mondjuk egy félliter tejet, eegy szó szerint belebetegedni, vagy úgy kiégni, hogy előfordul:
kamaszgyerek öt perc alatt - akár unalomból - kiszív egy fölépül végre a házuk, s már bíróságra járnak, bontóperi
literes tejeszacskót, s még utána éhes is ...
tárgyalásokra ... ) szóval fölépítették a házat, aminek utolsó
Sokáig gondolkoztam, mit lehetne erre a levélre válaszolni, részleteit lehet, IT\ár agyerekeik nyögik. Hát nekik nem
milyen érvekkellehetne íróját meggyőzni arról, a nyugdíjasok cserére, létszükségletre - ülni,aludni, fürödni, melegedni se születtek szegénynek, mint ahogyan a mai negyvenévesek kellene ágy és asztal, szék és fürdőkád. Nohát, ugyan ők
korosztálya is egyre azt az ígéretet emlegeti, aminek de jó hogyan élnek, nézik ezt azok, akikre tartozik?
lenne már megérni a beteljesülését! Mármint azt az ígéretet,
Reménykedem, már ezután nézik. Bizakodom erősen, az új
ami arról szólt valamikor, hogy jólét, szép jövő vár erre a kormány nem lesz részvétlen - még ha csodákra nem is képes
dolgos népre. S miközben ezt most leírom, mélységes szoron- - a nemzet gondjai iránt. Mitagadás, a régi bizony sokszor úgy
gásokkal ugyan, de nagyon remélem, hogy a negyvenesek tűnt, az! Nem egyszer megzsarolta az erőlködő, a közelmúltkorosztálya ezt még valóban megéri. Hogy a hetvenen felüli, ban elbúcsúzott országgyűlést. Ha nem szavazza meg a
hatezres nyugdíjasok? Hát, ki tudja, bár a gondokkal teli személyi jövedelemadót, rombadől a gazdaság, ha nem fogadmindennapok nem tartoznak kifejezetten a hosszú élet titkai ja el a - most már bebizonyítottan - törvénytelen karnatadót, a
közé...
csőd fenyegető közeli réme miatt lemond. No, köszönöm
S akkor, mire ideérek, csönget a szomszédasszony. Sápadt, szépen! Senki nem szólt fennhangon bele: de, uraim, nem a
szájaszéle remeg, ahogy mondja, jól elintézte a rádió a szép nép hozta ebbe a helyzetbe ezt az országot, miért mindent vele
májusi ünnepet. Bemondta az imént, hogya Németh-kormány fizettetnek most meg?
már nem emeli a háztartási energiahordozók árát, huszonöt
Kérdezhették volna, mi lett volna a felelet? Nem is ez a
százalékkal, az újra, a még megalakulófélben lévőre bízza a most eltúnő kormány tehet az adósságokról! Rég nyugdíjasok
döntést. Állok az ajtóban, s hirtelen, szinte magatehetetlenül már azok, akik rábólintottak mindenre, de még azok is - ha
számolok. Az annyi, mint annyi, egy lakótelepi ötven négyzet- élnek -, akik a legtöbbet élveztek a jövő, a jelen kárára.
Annyi, amennyi. Nem szeret már a magyar ember számolni,
méteres lakásra a víz, a villany, a fűtés, a gáztűzhely - hajaj, a
huszonöt százalék esetemben annyi mint - legalább négyszáz mint ahogyan nem mer tervezni se magának. Nincs mire,k és
forint. Valamiről le kell tehát mondani - s mivel az évek során nincs miből.
De jó lenne, tudni, meddig tart a cifra nyomorúság! És
lemondásaimból egy szép sort gyarapítottam, kénytelen vagyok ismét átgondolni az életem. Mert a szegényedés - addig hányan megyünk Földvárra deszkát árulni? ..
Sóskúti Júlia
nehogy tagadja már valaki - ott van mindenki küszöbén, csak
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Egy háló rései O

A méltó öregkor csak álom
A szocialista társadalom büszkén hir- ségünk vizsgálni a kérelmező körülmé- végéig, viszonylag szerencsés helyzetdette: emberséges világ az övé, nem nyeit. Sajnos, sokan próbálnak trükkel ben van. Akinek viszont gond a bevásárhagyja cserben a bajbajutottakat. Atyai pénzt kapni. Elhallgatják bevételeik egy lás, a napi ebéd elkészítése, a tüzelő
módon gondoskodik állampolgárairól. A részét. Az is zavaró, hogy sokan rájöt- beszerzése, nem maradhat segítség nélrászorulók aztán megtapasztalhatták, ez tek, ha mi nem adunk segélyt, adhat a kül. Jelenleg a népesség húsz százaléka
a "gondoskodás" a pokolba vezető úttal családsegítő központ. Egyszerűen átbal- hatvan évnél idősebb. A Jászság az
lagnak oda, vagy viszont. Bár tartjuk a országos átlagnál is jobban öregszik. Az
egyenlő olykor. A bürokrácia megannyi
hegyét kell "megmásznia" a segítségre kapcsolatot, nem kizárt, hogy innen is, idősekről való gondoskodás több formája valósult meg Jászberényben. Az idő
szorulónak. Az évtizedes eredmények onnan is pénzhez jut valaki.
sorolása - nyugdíj, gyes, gyed, családi
- Az is ellentmondásos a mai szociál- sek klubja a Nagy templommal szemközpótlék stb. - imponáló. Csakhát a fenti politikában, hogyarászorulók bizonyos ti utcában van. Az egykori tágas családi
"jó" döntések napi megvalósulása bo- körét támogatj uk, míg másokról tudo- ház mára szűkös klubja az odajáró 43
nyolult, túlszervezett, vagy alig szerve- mást sem veszünk - állapítja meg Nagy- idősnek.
zett. Azon a bizonyos szociális hálón né Szívós Ilona. A vakok ellátása példáTurcsányi Sándorné, a klubvezető
óriási lyukak vannak, ahol kipottyannak ul megszervezett. Nem így a mozgássé- azért büszkén mutatja birodalmát. Az
a szerencsétlen polgárok. Más részén rülteké. Akinek van gépkocsija, vagy otthonossá tett épületben színestévé,
meg sűrűn szőtték, fennmaradnak rajta igényel, az jelentős támogatáshoz jut. A könyvek, újságok várják a nyugdíjasoolyanok, akik kevésbé szorulnak állami vásárláshoz adunk 45 ezer forintot. Ezt kat. No, meg reggeli, ebéd és vacsora,
segítségre.
is lehetne pedig differenciál ni a jövedel- kinek-kinek igénye szerint. Délelőtt
A Jászság fővárosában, Jászberényben mek szerint. Adjuk minden gépkocsi-vá- összegyűlik a társaság egy-egy beszélkülönleges háló libeg a polgárokkal. A sárláshoz. Aztán a benzintámogatás is getésre, kártyapartira. De szívesen dolvárosi tanács családvédelmi csoportja jelentős. Tavaly 990 ezer volt Jászbe- goznak is. Apró ajándéktárgyak, szépen
látja el - ez nem rendkívüli - a hatósági rényben erre a keretösszeg. Ingyen par- hímzett terítők készülnek. A klubban
feladatokat a szociálpolitikában. Dönt a kolójegyeket is kapnak a mozgássérült mosni is lehet, s akinek otthon nincs
rendszeres szociális segélyekről. Tavaly autósok. Persze ez nagyszerű dolog. S fürdőszobája, itt tisztálkodhat.
165 jászberényi több mint ötmilliós se- jó, hogy adja az állam ezeket a segítséA klub a gondozási központ része.
gélyben részesült. Főleg idősek, nyugdíj geket. Sokan épp a gépkocsi révén tud- Nemcsak azokról kell gondoskodni,
és eltartó nélküli emberek vannak a nak munkát vállalni, teljes emberi életet akik idejárnak. A házi szociális gondosegélyezettek között.
élni. Csakhát aki nem tud gépkocsit zás a nagy feladat. Ellátni azokat, akik
Egyéni elbírálás
szerint döntenek vásárolni a támogatás ellenére sem? Aki már a klubba nem tudnak elmenni,
minden esetben. Az eseti segélyben ré- meg se tud tanulni vezetni? Aki járókép- akiket lakásukhoz, sok esetben ágyukszesülők is hárommilliós összeggel rételen, ágyhoz kötött? Azok milyen tá- hoz kötött a betegség.
szesednek a társadalmi gondoskodásból. mogatást kapnak? Nincs is pontos ada- A házi szociális gondozást a nyolcTavaly Jászberényben 834 személy ka- tunk arról, mennyi mozgássérült van a vanas években kezdtük - mondja Szatpott segítséget, van, aki többször is. Itt városban. Becslés szerint 145-ről tu- mári Antalné, a gondozási központ
kezelik a letelepedési segélyt, a vakok dunk. Pedig lehet, hogy akikről nem vezetője. 1985-ben 72 személyt öt hivajáradékát, a cukorbetegek segélyeit (ha- tudunk, sokkal jobban segítségre szorul- tásos és 23 tiszteletdíjas gondozónővel
vi száz forint!), a katonai családi se- nának.
láttunk el. Mára már '315 gondozottunk
gélyt, a kivételes nyugdíjemelési kérelAki egy-egy segéllyel kihúzza hónap van. Hivatásos gondozónő viszont csak
meket és még sorolhathat, a tiszteletdíjasok penánk...
dig 73-an vannak. Pon- Év elejétől a köztos listánk ·van az idős 
gyógyellátási igazolvákorúakról. Ahol lehet,
nyok kiadása, az ápolámi megyünk segítségsi díj megállapítása is
gel. Mára viszont annyiránk vár. A gyámügy, a
ra lekötöttek gondozólakbértámogatás,
a
nőink, hogy minőségi
mozgássérültek benzinmunkát szinte lehetetjegyei és gépkocsilenség végezni. A megigénylése a mi hatásköhitt beszélgetésekre rünk - sorolja Póc z
amit nagyon igényelnéZoltánné szociálpolitinek az idősek - nem jut
kai ügyintéző .
idő. Van, ahová ebédet ·
- OniJk aklwr a lakoviszünk. Van, ahol besok anyagi és családi
vásárolunk, takarítunk,
körülményeivel tisztámosdatunk,
mosunk.
ban vannak. Tudnak-e
Van olyan gondozotelémenni a problémáktunk, akit három gondonak, a kis bajban már
zónő lát el. A tanyákra
segfteni?
is kijárunk, mióta van
- Csak azokat ismerautónk, azóta könnyebjük meg, akik hozzánk
ben.
Kiss Erika
fordulnak. Kérvényezni A jászberényi klubtagok az új parlament első ülésének eseményeit figyelték
kell az ellátási formá- ottjártunkkor. (Fotó: Mészáros János)
(Foly tatjuk)
kat. Nekünk köteles-
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tagozat Szolnokon

Tavaly ilyenkor még a káderképzés hallgatói tanulták a
marxizmtis-Ieninizmust Szolnokon az oktatási igazgatóság
tiszaligeti épületében. Mostanra új cégtábla került a ház
homlokzatára: Külkereskedelmi Főiskola Szolnoki Tagozata.
A megyében - ahol eddig mindössze négy felsőfokú oktatási
intézmény volt - példás gyorsasággal jött létre az új főiskola.
Ha jobban belegondolunk, ez végül is természetes, hiszen
megvolt az épület, a berendezés, a kollégium, és kihasználásra
várt egy jelentős helyi szellemi kapacitás is.
Mára minden együtt van a tagozat szeptemberi startjához.
Nyolcvan leendő külkereskedő kezdi meg tanulmányait az
ősszel áruforgalmi szakon, a hároméves képzési idejű tagozaton. Úgy tűnik, a helyek betöltése nem okoz különösebb
gondot, pedig a sietség miatt az iskola még a felsőoktatási
intézmények felvételi tájékoztatójában sem szerepel. A főis
kola bocsátotta ünnepélyesen útjára a szolnoki tagozatot,
meghívott gazdasági, szövetkezeti, oktatási szakemberek jelenlétében.
Képünkön Mohácsi Ottó, a megyei tanács elnöke látja el
kézjegyével azt az együttműködési szerződést, amely a fóisko-

la, valamint a megyei és a Szolnok Városi Tanács között
köttetett az új intézmény munkájának segítésére. Mellette dr.
Törzsök Éva, a budapesti anyaintézmény főigazgatója.

Ballagás és diplomaosztás
a vendéglátósoknál
Régi,
kedves
diákhagyomány ,
hogy
a
tanulmányok végeztével
az utolsó évesek
jelképes tarisznyákkal, virágerdók között, énekelve végigvonulnak az iskolán. így búcsúznak el az alma máter oktatóitól, a fiatalabb diáktársaktól, a csínytevések,
tanulmányi sikerek
színhelyétől. A ta,
risznyában "hamu- Dr. Barta Arpád, a tagozat igazgatóhelyettese
huszonhárom vendéglátóipari üzemmérnöknek adta
ban sült pogácsa", s 't d' I 't
egyéb "fontos útra- a a IP oma .
való" jelképezi az elbocsátó iskola ajándékát, a tudást, amellyel bondogulhat
a véndiák a hosszú úton. Valójában azonban - az ünneprontás szándéka
nélkül - ez az ajándék egyre inkább csak arra elég, hogy az ifjú elkezdje
dolgos, felnőtt életét, ha igazából boldogulni akar, nem teheti ki kezéből
végleg a könyvet.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Szolnoki Tagozatán is cz
utóbbit ajánlották a ballagó hallgatók figyelmébe az oktatók.
A felsőoktatási intézményben az idén hatvannégy kereskedelmi szakos és
huszonhárom vendéglátóipari szakos hallgató fejezi, illetve fejezte be a
tanulmányait. A hagyományoknak megfelelően ugyanis a vendéglátóipari
szakos hallgatók, akik a gyakorlati képzés miatt három és fél évig tanulnak a
főiskolán, már túl vannak az államvizsgán, s a tegnapi ballagási ünnepségen
átvehették diplomájukat, míg a kereskedelmi szakos harmadévesek még
előtte vannak a nagy megmérettetésnek.
Jó hír, hogy a hallgatóknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik, mindenki
talált magának munkahelyet.

(Fotó: K.É.)
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Uj
létesítmények

Mezőtúron
Az oktatást-művelődést bccsülők számára mindig
öröm, ha ebben a szűkös gazdasági helyzetben
valamelyik intézmény gyarapodik, új létesítményekkel gazdagodik. Ilyen ünnepi esemény volt nemrég
Mezőtúron, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán.
Az 1986-ban kezdődött beruházás eredményeként
3500 négyzetméterrel nagyobbodott a főiskola: új
előadótermi épülettömbbel, tornacsarnokkal, díszkutas (Nagy István szobrászművész alkotása) átriummal, zártláncú tévérendszerrel.
Képünk az avatóünnepségen készült. (Fotó: Tarpai Zoltán)
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Magyarok? Magyarok!
Úgy tűnik, nekünk - Jász-NagykunSzolnok megyének - is meglesz már a
magunk Béres cseppje, Celladamja. No
ezúttal nem az egészségügy területén
pusztít a szakmai gőg és a megkövesedett, helyenként bürokratikus megszokás, hanem az állattenyésztésben. De a
képlet, a bizalmatlanság, a szakemberek
merevsége gyakorlatilag ugyanaz.
Egy tehéntartási módról van szó, amit
két tiszainokai vállalkozó talált ki, szabadalmaztatott és valósított meg. A
módszer révén csaknem három forinttal
alacsonyabb literenkénti önköltséggel
termelnek folyamatosan extra minőségű
tejet úgy, hogy közben a háromszázvalahány tehenet és a fejőházat
mindössze nyolc tagú személyzet látja el
s üzemelteti. Közben még a szabadnapozást és a szabadságolást is meg tudják
egymás közt oldani - kényelmesen. De
ezres tehénállományhoz is elegendő tÍztizenegy ember!
Nem szeretnék ehelyütt a szabadalom
szakmai részleteiben elveszni, hiszen
szándékom inkább a mögöttes jelenségekről beszélni, mégis fontos az ötlet
néhány lényegi vonását megemlíteni.
Nem kell istállót építeni súlyos tízmilliókért! Egyáltalán nem kell istálló. A
takarmányt betakarításkor eleve az etetés helyére lehet betárolni, s nem szüksé-

ges azt kétszer-háromszor ide-oda szállí- Ahogy ezt megszokták. Az ember azt
tani, rakosgatni. Nem kell naponta trá- gondolná, hogy az eredmények magugyázni a jószág alól, megfelelő nagysá- kért beszélnek.
Azt gondolná, hogy a látvány - az
gú tér esetén akár egy esztendeig is
higiénikusan lehet a trágyát átrakodás egészséges, patyolattiszta, jóllakott tehenélkül tárolni. Ez a tárolás a tartási neké - majd meggyőző lehet. Nem így
technológia lényeges része. Ilyen el- történt. Elvégre magyarok vagyunk!
Nem hagyjuk el egykönnyen a járt utat,
őnyök révén válik ez a módszer olyan
beruházássá, amelyik három-négy év mégha az olyannyira rossz és kanyargós
alatt megtérül a befektetőnek! Aki csak is. (Rottmayer urat előző cégénél, a
valamelyest is ismeri a honi befektetési kőteli Ady Tsz-ben épphogy hülyének,
viszonyokat, az tudja, hogy termelő be- eszelősnek nem nézték, amiért ilyesmiruházások esetében ez rendkívül rövid ken törte a fejét.) .
Hogy mi lesz a szabadalom sorsa?
időnek számít. Különösen a mezőgazda
Most még csak egy dolog bizonyos:
ságban.
Az ötlet a két inokai vállalkozónak - Rottmayer úr és társa mindenesetre
Csemák Bélának és Rottrnayer Gusztáv- meggazdagodnak azon, hogy egy telepet
nak - már hozza szépen a hasznot, de ők már üzemeItetnek ilyen módon. És azok
nem érzik ezt elégségesnek. Különösen is jól járnak, akik náluk dolgoznak, nem
Rottrnayer úr tekinti szívügyének és a tsz-ben. De hogy igazából ki aratja
persze jó üzletnek a szabadalom elter- majd le az ötlet gyümölcsét, azt ma még
jesztését, mert esküszik arra, hogy ez nem tudni. A két vállalkozó külföld lehet a jövő egyik fő tejtermelési mód- természetesen nyugat - felé szeretne
nyitni, hogy az ötlet valóban hasznosulszere.
Hoztak már ide szakembereket a leg- hasson. S ha ez így lesz, akkor mi
megint hoppon maradunk. Mi magyakülönbözőbb helyekről. Termelésieket
és tudóskodókat egyaránt. Azok hüm- rok! Pedig végre ennek a kis országnak
mögtek, körbejártak, csodálkoztak, hitet- kellene már meggazdagodnia a magyar
lenkedtek - aztán hazamentek és csinál- fejekben született gondolatokból! Ugy
tak mindent tovább a maguk módján. látszik, hogy erre egyelőre még várni
Építették az istállókat, kínlódnak a napi kell!
- muránviés
takarrnányozással.
trágyázással
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Rottmayer úr magyarázza szabadalma lényegét, ecseteli elönyeit. A háttérben látható, hogya tavaly augusztus óta csaknem másfél
méterre vastagodott trágya tetején kiválóan érzi magát a jószág. (Fotó: Mészáros)
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Augusztus 27-30-án

IFOAM világkonferencia
állaga fokozatosan romlik:, s a rendelkezésre álló erőforrások is megcsappantak kezdte mondandóját Dorogi professzor... A
természetes környezet elszennyeződott,
--------------.;--------------;;;;;; aminek következtében az élelmiszerek, takarmányok és közvetve az állati termékek
Hírek: 1987 - Megalakul "A egészségre káros anyagokban feldúsultak.
Csökkent a termelésbiztonság, bizonytalanMagyar Biogazdálkodók, ná vált az értékesítés. A biogazdálkodás
Klirnyezetkímélők és ennek a folyamatnak a megfékezését, viszszafordítását tűzte ki célul. Kialakítására
Egészségvédők Egyesülete" - egységes ciklikus rendszer létrehozására
röviden: BIOKULTÚRA törekszünk: amellyel növeljük a talaj-nöés az ember biológiai aktivitás át.
EGYESÜLET; vény-állat
Célunk a növények természetes ellenálló1989 - Biofarm építését kezdik képességének javítása megfelelő növénytársításokkal, egészséges vetésforgókkal,
meg Kisújszálláson; pillangósok beiktatásával, megfelelő álla1990 - Budapesten rendezik az tok tartásával, illetve a biogiliszta által
előállított
biohumusz alkalmazásával,
IFOAM, a Biogazdálkodók amely lényege és előfeltétele az eredméVilágszövetségének soros nyes biogazdálkodásnak.
Tudnunk kell azt is, hogy a veszedelmes
világkongresszusát. méreteket
öltő, túlzott kemizálás ma már
s ez csak egy kis töredéke annak a nem pusztán a természetes környezetet
számos információnak, amely az utóbbi rombolja, hanem az élelmiszerekben felhalidőben - nemcsak a szaksajtóban a szervesmozódó szermaradványok rákkeltő hatásáanyag-gazdálkodás előnyeiről és lehetősé val az emberi egészséget is rendkívüli
geiről - napvilágot látott.
módon veszélyezteti.
Azzal a céllal kerestük: fel Dorogi Imre
A biogazdálkodás lényege gyakorlatilag
professzort, a Gödöllői Agrártudományi a termelés során keletkező szervesanyagok
Egyetem Földmúveléstani és Növény ter- (pl. istállótrágya, szalma, növényi hulladék,
mesztéstani Tanszékének egyetemi tanárát vágóhídi termék stb.) maradé~alan felhru:zés munkatársát, Mlklóssl Mártont, a Kisúj- nálása és visszajuttatása a talajba, valammt
szállási Biofarm tervező-vezet6jét, hogy a a terméseredményeket jobban és egészbiogazdálkodás kérdéseiről és a világkonfe- ségesen biztosító biohumusz alkalmazása.
rencia előkészületeiről olyan részleteket Mindez természetesen elválaszthatatlan a
tudjunk meg, amelyek a szakemberek mel- biogazdálkodás fontosságának felismerésélett - minden bizonnyal - lapunk olvasói hez szükséges szemlélet- és életmódváltoközül is sokakat érdekelnek.
zástól.
- Az iparszeru, intenzív gazdálkodás ked- Hogyan kapcsol6dik ehhez a tudovezőtlen hatásai Magyarországon is jelentmányos-gyakorlati folyamathoz a Biokultúkeznek. A talaj . termelékenysége csökken, ra Egyesület?
- Az 1987-ben alakult Egyesületünk kol
i --ordináló, népszerűsítő és egészségvédelmi
ismeretterjesztő szereppel bír. Igyekszik
népszerűsíteni minden olyan terméket,
amely elősegíti a környezettudatos életmód
terjedését, a környezeti terhelés csökkenését.
Az Egyesület fórumok és konferenciák
szervezésével igyekszik megteremteni annak a lehetőségét, hogy szakemberek, oktatók, termelők és kereskedők megbízható
ismereteket szerezhessenek a biogazdálkodásról, megismerhessék egymás munkáját
és kicserélhessék tapasztalataikat. így m~
den évben megrendezzük a BIOKULTURA NAPOK-at, és 1990-ben Egyesületünk
a rendezője az IFOAM kétévente tartott
tudományos világkonferenciájának is.
Az IFOAM a Biogazdálkodók Világszövetsége. Egyesületünk 1987 óta teljes jogú
tagja e nemzetközi szervezetnek, és aktívan
részt vesz a Nemzetközi Műszaki Bizottság
(Technical Commitee), valamint az Igazga-

B II dapes t en

Biogazdálkodás
vegyszerek
helyett
természetes
anyagokkal
1. rész

tó Tanács munkájában. Az Igazgató Tanács
a Biokultúra Egyesületet kérte fel, hogy
legyen az IFOAM Kelet-Európai Koordinátora. Emellett az Egyesület részt vesz a
nemzetközi minősítő rendszer kidolgozásában és működtetésében, melynek célja,
hogy biztosítsa a biotermékekkel folytatott
kereskedelem tisztaságát: védje a termelőt a
tisztességtelen konkurencia ellen és garanciát nyújtson a vevőnek a biotermék minő
ségéről.

- Hogyan kapta meg Magyarország az
IFOAM világkonferencia rendezését, hol
tartanak az ellJkészületek és milyen témákat
vitatnak meg?
- Miután Magyarország jelentős munkát
végzett a biogazdálkodás megvalósításában s azt nemzetközi konferenciákon is
ism~rtette, európai viszonylatban is említésre méltó bemutatási objektumokkal rendelkezik, Ausztráliával.szemben elnyerte az
1990. évi IFOAM világkonferencia rendezési jogát. A konferenciát a Biokultúra
Egyesület irányításával számos jogi személy készíti elő sponzorok közreműködé
sével. .A konferenciát a Közgazdaságtudományi Egyetemen tartjuk 1990. augusztus
27-30 között A konferencia előtt 1990.
augusztus 23-26-án hat tudományos tanulmányutat - farmtúrát - rendezünk, melyen
bemutatj uk a hazai eredmények mellett a.z
ausztriai biogazdálkodást is. A konferenclán várhatóan 16 szekcióban vitatják meg a
biogazdálkodás világviszonylatban jelentkező teendőit A világkonferencia meghívottai végezetül részt vesznek az Országos
Mezőgazdasági Kiállítás rendezvényein is.
(Foly tatjuk)
L.Gy.
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1990. évi kemping szolgáltatási díjak
/ Ft.-ban /
Tiszafüred

••••

Szálláshely ' felnőtt
Szálláshely: diák-nyugdíjas,
rokkant
(gyennek 3 éves kortól)
Lakókocsi, lakóaufó,
sátras utánfutó
Sátorhely
Áramdíj
Kutyadíj
Hútőszekrénydíj

I

Jászapáti

I

Jászszentandrás

•••

•••
elő

utószezon
11.0.
80.

IlO.

IÖD

11.0.
80.

90.

11.0.
70.

110

80.

70.

70.

SD

60

40.

80.

fürdő

••

Főszezon

130.

Berek-

110

11.0;
70.

SD . 70.

40.

120. 110
80.

70.

I

Cserkeszőlő

•••

)20.

lIO.

80.

70.

<

90. 70.
70. 60
SD SD
20. 20.
20. 20.
ISO. ISO.
1800 1500

Teniszpálya óradíj
Bungalo 4 ágyas
Vendégház 3 ágyas
2 ágyas
Faház (2+2 ágyas)
(+)szaksz.BUNGALO
(2+2) 4 ágyas
(2+2) 5 ágyas
8 ágyas,
VENDEGSZOBA 3 ágyas
800 650.
Pótágy mindenhol
200 100
ÜDÜLÓHELYI DíJ: külföldi
belföldi
(+) szakszervezeti bungalo jun. ID.-ig ill.

80.
70.
50.
20.
20.
SD

60

SD

70.
60.
SD
20.
20.
SD

SD
40.

80.
70.
SD
20.
20.
SD

60

50.

70.
60.
SD
20.
20.
SD

50.
40.

SÓ
20.
20.

-

800

650.

- 1800
--1800
- -3600

- 5001500
3000

-

90.
60

70.
40.
SD
20.
20.

90.

70.

'70.

60

50.
SD
20. 20.
20. · 20.
- lSD ISO.
- 1800 1500
800 650.
(iOO 450.

-. 200
IS
6

100 200
IS
10
6
5

100
10
5

szeptembertől

KEDVEZMÉNYEK
MCCC. 10 %
FICC 10 %
Előszezon:

január

Utószezon: szeptember

l-jétől

l-jétől

május 31-ig
december 31-ig

VENDÉGSZOBA: január l-jétől december 31-ig
A kempingárak tartalmazzák a fürdőbelépőket is.
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Idestova' húsz éve, hogy friss diplomásként Szolnokra költöztem - az akkoriban nekem sehogyan sem tetsz/J
városba. Aztán szép lassan megszoktuk,
megszerettük egymást. Ma már el sem
tudnám képzelni a hozzám nlJtt szolnoki utcák, házak, kedves zegzugok, a
Zagyva és a Tisza partja nélkül mindennapi éktem. Pedig mennyit változott két évtized alatt a város képe. A
hajdanvolt apr'ó házak többségét "elfújta" a modernizáció szele, s amelyek
megmaradtak, most békésen simulnak
az új, impozánsakhoz.
Az avatott szemléllJdlJ számára azonban akad itt szép számmal más felfedeznivaló is: például egy ittjelejtett géppuskafészek, vagy a tévéantennák mellett árválkodó vöröscsülag.
Mészáros János fotóriporter felvételei a város formálódó új, sajátos hangulatú arculatának néhány jellemzlJ
képét örökítették meg.

A ml- Szol nokun k
_

TAKARiKSZŐVHKUEl'

.. NŐi R:::OOÁSlAT l<tlZMfTI(A
_ _ OFOTERT SlA,KOZLET

....... FiNYKm SZALON
• MÁ\IJ'OURS UTAZÁsI. ltOQI\
. . f~PRill UTAlÁSI IROOA
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A Hékj
Gazdaság
PALYAZATOT
hirdet
"

..

.

"

FOKONYVELOI
munkakör betöltésére.
Jelentkezés feltételei:
- közgazdaságtudományi egyetemi vagy pénzügyi,
számviteli főiskolai végzettség,
- minimum 5 éves mezőgazdasági nagyüzemben szerzett
szakmai gyakorlat.

A pályázatot részletes szakmai önéletrajzzal
a megjelenéstől számított 15 napon belül a gazdaság
igazgatójához kell benyújtani.
A GAZDASÁG CÍME: 5002 Szolnok, pf: 48.

,
AII~mi

A Hék}
Gazdaság
PALYAZATOT
hirdet

MUNKAÜGYI
OSZTÁLYVEZETŐ
munkakör betöltésére.
Jelentkezés feltételei:
- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
- 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázatot részletes szaknlai önéletrajzzal ellátva
a gazdaság igazgatójához kell a megjelenést követő
15 napon belül benyújtani.
A GAZDASÁG CÍME: 5002 Szolnok, pf: 48.

NYILATKOZAT
Politikai bojkott
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Új Néplap ellen
A Jász-Nagykun-Swlnok Megyei Új Néplap vezetésében,
stnusában, színvonalában változatlanul tapasztalhatók ma is
a pártállam sajtójának jellemzői.
A demokrátikus átalakulás logikájából és az új, szabadon
választott helyi önkormányzatok megalakulásából fakadó
alapvető szükségszerűség, hogy megyénk egész sajtója, de
benne elsőrendűen a megye napilapja is megváltozzon.
A megyei napilap legújabb gazdája - a közelmúlt ismert
eseményei után - az Axel Springer-Budapest Kft lett
Az új napilap megszületésének körülményeiből az újságolvasók számára nyilvánvaló, hogy a korábbi lap valós (bár
részben manipulált) gazdasági nehézségei, illetve ebből
következő érdekei, valamint a Springer Kft érthető üzleti
érdekei sajnos találkoztak a még az MSZMP által kinevezett
főszerkesztő pozíció- és hatalomátmentési érdekeivel. A
főszerkesztő és a vele szolidáris olvasószerkesztók változatlanul a bukott állampárt szemléletével irányítják a lapot. Az
újságírók körében napjainkra bizalmi válság alakult ki.
A szerkesztőség önálló politikai műhellyé minősítése az
MSZMP és az MSZP tulajdonlás során csak deklaráció
maradt, valamint az is, hogy alap kollektívája szabadon,
demokratikusan választhatja meg főszerkesztőjét.
Ú gy véljük, hogy a helyhatósági választások szempontjából kimondottan káros lenne, ha a megyei napilap továbbra
is az eddigi vezetéssel és szemlélettel jelenne meg.

A fentiek alapján a megyében múködo' pártok közül a
FIDESZ, a FKgP, az MDF és az SZDSZ a következő
nyilatkozatot teszik közzé:
.
Mindaddig bojkottálják a Jász-Nagykun-Szolnok Megyel
Néplapot, amíg annak vezetésében, szerkesztésében, szemléletében érdemi változás nem történik. A bojkott ideje alatt
politikai információt a Néplap számára nem adnak, a Néplap
nyilvánosságával nem élnek. Felkérik pártjuk megyei képviselőit, hogy csatlakozzanak a bojkotthoz. Ezt a nyilatkozatot
eljuttatják az Axel Springer-Budapest Kft vezetőjéhez is,
javasolván, hogy addig is, amíg a parlament különbizottsági
vizsgálata nyomán a Néplap tulajdonjogi kérdésében megnyugtató állásfoglalás nem születik, az AS-B írjon ki
pályázatot a Néplap főszerkesztői státuszának betöltésére.
Tekintettel arra, hogy az AS-B koncepciójának is része a
szabad fószerkesztőválasztás, ezért a nyilatkozattevók úgy
vélik, hogy a kiadó elveinek gyakorlati bizonyítékául is
szolgál a pályázat mielőbbi kiírása.
,
,
A pályázat elbírálásában a laptulajdonos mellett az Uj
Néplap újságíróinak megbízottja, továbbá az újságírók szakmai, érdekképviseleti szerveinek (MUOSZ, Nyilvánosság
Klub) egy-egy képviselője vehetne részt Felkérés esetén a
megyében múködő politikai pártok és a helyi közigazgatás
megbízottainak részvétele is elképzelhető, természetesen
csak tanácskozási, véleménynyilvánítási joggal. A döntésbe
ők nem szólhatnak bele. Mindannyiunk érdeke a demokratikus, szabad magyar sajtó" megteremtése. Ezért kétjük az
érdekeltek támogatását, az olvasóközönség megértését
Szolnok, 1990. május 11.
A nyilatkozatot tevő politikai pártok:
Fiatal Demokraták Szövetsége Szolnoki Szervezete,
Független KIsgazda-, Földmunkás· és Polgári Párt
Szolnoki Szervezete,
Magyar Demokrata Fórum Szolnoki Szervezete,
Szabad Demokraták Szolnoki Szervezete

Megéri az árát!
Import fagyasztó akció a Vidia szaküzleteiben!
Fogyasztói ár
ZS-221 fagyasztóláda 21.000.-

Rt

ZS-321 fagyasztóláda 23.000.ZQ-241 fagyasztószekrény 26.500.-

..

Elöleg-befizetés nélkül részletfizetésre IS
Dlegvásárolható
31. sz. raktáráruház Szolnok, LandIer J. u. 41.
32. sz. bolt Mezötúr, Piac tér
33. sz. bolt Szolnok, dr. Csanádi Gy. krt.
34. sz. bolt Szolnok, Széchenyi lakótelep
35. sz. bolt Cegléd, Rákóczi u.
36. sz. bolt Karcag; Autóbusz pályaudvar

AMÍG

A KÉSZLET
TART!
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Előzmény:

testvérvárosi megállapodást kötött az idén február 28-án Szolnok és Nagybánya. A:z
szóló dokumentumot a szolnoki városi tanács székházában Jász-Nagykun-Szolnok megy e
székhelye nevében Rózsa Ferenc megbízott tanácselnök, míg román részről Santionean Viorel a
Nagybányai Nemzeti Megmentési Front elnöke írta alá_ A megállapodás kimondja: a két város
együttmilködését az európai összefogás jegyében szeretnék fenntartani ápolva a társadalmi,
gazdasági, kulturális és sportkapcsolatokat.
erről

Amíg Szolnokról Nagybányáig autózunk, S a több mint 350 kilométeres úton
van bőven időnk, azon meditálunk, hogy
először jailUárban Aradot szemeltük ki testvérként, aztán egyszerre csak Máramaros
megye székhelye lett a dologból. A többesszám első személy használata természetesen átvitt értelemben értendő, mert
valakik akarták, valakik másként gondolták. Az Arad-Szolnok kapcsolatteremtésről
mindenesetre több kommüniké is megjelent
a helyi sajtóban, ám arról már semmi, miért

lantás alatt visszatérünk. A H-betűs kocsi
szinte mágnesként vonzza az ottaniakat,
kávé, cigaretta, csokoládé, cola felől érdeklődnek, lejkötegeket lobogtatva. Miután
megtudják, hogy semmink sincs, csalódott
arckifejezésekkel, értetlen tekintetekkel
kell szembenéznünk. Odébb viszont javában zajlik az alkalmi vásár, egy hazánkfia
portékái percek alatt el kelnek szinte alkudozás nélkül. A zsákmányszerzők elsietnek, a hopponmaradottak újabb magyar
túristákat rohamoznak meg. Gyorsan távo-

16

egyszerű látogatóként. Egy ötletet elfogadva, próbát teszünk a járókelők között,
me=yire boldogulunk a magyar nyelvvel?
Szinte minden korosztályt igyekszünk szóra bírni, ám leginkább az idősebbek értik
meg mondandónkat, a fiatalok egytől egyik
a fejüket rázzák. Aki viszont fogadókész,
az útbairányít, felvilágosítást ad, de hoszszabb disputára nem hajlandó. Összefüggő
magyarra csak a Bányavidéki Új Szó című
máramaros megyei demokratikus lapban
bukkanunk.
Két lejért nyolc oldalon bel- és külpolitikáról egyaránt olvashatunk. A sorrend így
helyes, mert a máramarosi ipari építők
munkáiról a teljes második oldal tudósít, és
hasonlóan bő terjedelemben számolnak be
a következőn a Romániai Magyarok De-

N agybánya, a testvérváros
kellett várost váltanunk? Egyáltalán: kik
irányították a N agy Barátkozási Folyamatot? ValószÚ1ű, erre már nemigen kapunk
magyarázato t, a feltételezések helyett marad a tény: Szolnok Nagybányával akar
testvéri közös tetteket.
Csengersimánál gyakorlatilag gond nélkül átlépve a magyar-román határon csak
egyetlen rövid kérdőmondat hangzik el:
fegyver van? No erre mit lehet válaszolni?
Ha volna, bizony isten nem mondanánk
meg, így hát költői kérdésnek fogjuk fel,
jobb a békesség, nem is próbálunk poénkodni. Immár román földön gurulunk, s
szellemi útitársunkból, egy 1973-ban napvilágot látott, az országról szóló Panoráma
útikönyvból ismerkedünk a legszükségesebb tudnivalókkal. második átdolgozott
kiadást azért fe=tartással kell fogadni,
mert olyasmiket is olvashatunk be=e,
hogy Nicolae Ceausescu főtitkár 1936-tól
vesz részt a munkásmozgalomban, meg:
Az egykor elmaradott Románia - felszabadult népének munkája által - olyan fejlett
országgá alakul, amelyben - s innen már
versidézettel folytatódik - "Ma a folyók is
másképp zúgnak, ha turbinákban forr a
vizük ... " Információként azért elraktározzuk a városról, ami politikamentesen is
helytálló. Az ősrégi bányaközpontot kezdetben Asszonypatakának nevezték, történelmi gazdái között Hunyadi János neve is
szerepel, és 1526 óta viseli mai nevét.
Fejlődése szorosan összefonódik a medencében folyó bányászattal, a településen
többek között központi érczúzó, valamint
bányagép- és felszerelési gyár működik .
Emellett fontos közlekedési csomópont (ez
már rokonvonás Szolnokkal), s ami szívünknek igazárrkedves: legfestőibb helyén,
a Virághegy alján alapították meg a múlt
század végén a híres művésztelepet. A
telep, illetve a festőiskola létrehozása Hollósy Simon nevéhez fűződik, így hát előtte
le a kalappal, mert jeles mesterek nőttek ki
az ottani alkotóközösségból, gazdagítván a
közép-európai piktúrát.
A múlt csendes idézetéból a ma zajos
valóságába az autóparkolóban egy szempil-

"1

első

benyomásra

zunk a gépkocsitól, de néhányan egy darabig még követnek, hátha csak vicceltünk.
Hogy milyen Nagybánya első benyomásra? Tényleg nagyváros látszatát kelti, a
központban mindenütt többemeletes lakóházak épülnek, s ezek - noha nem vagyunk
építészek - elfogadható külcsinnel várnak a
teljes befejezésre. A Kárpátok géniuszának
jellegzetes blokkjaival később azért rendre
találkozunk a kerületekben. A településről
jól láthatók a Gutin-hegység nyúlványai,
amelyek egyrészt a széltől megóvják, másrészt változatos hátteret adnak az összképhez. Nagybánya a tágas utcák, széles sugárutak városa, gyalogolni, bóklászni lehet
lábfájásig. Az utcákban üzletek sorakoznak
szép számmal, s ha a főtéri nagyáruháztól
elindulunk, szinte minden irányból eljuthatunk a kereskedelem vé.gváraiig, a külvárosi zöldséges boltokig. Az üzletekbe természetesen benéz ünk, s amit tapasztalunk,
nem újdonság: ha valami színre tetszik, az
méretben nincs, és a fordítottja is igaz. A
ruházati és háztartási részlegekben alig van
forgalom, az élelmiszer eladó helyekhez
viszont úgy hozzátartozik a sorban állás,
mint ultihoz a piros negyvenszáz. A nép
türelmes, s jellemző képként rögzítjük azt a
fiatalasszony t, aki két tojással teli rekeszszel, szatyrokkal a kezében várt egy rövidital-szállítmány kiosztására. Az ellátás javítása - a hivatalos szervek állandóan ígérik
és küszködnek is vele - igazán csak a
helybéliek értékrendje szerint halad fokocskánként valamelyest előre. Pedig vásárlókban nincs hiány, Nagybánya afféle körzetközpont, a környező kisebb településekről
is bejárnak az emberek rendszeresen, aztán
vesznek, amit kapnak.
A boltvizitból elég, tovább bámészkodunk ad hoc alapon, mert megfogadtuk:
hivatalos helyekre szándékosan nem megyünk, a barátság stádiuma még túl korai
ahhoz. No meg: így vagyunk kíváncsiak,

mokratikus Szövetségének programtervezetéről. A két német állam egyesítésének
lehetőségeit már csak a hetedik oldalon
feszegetik. Ami leginkább szemet szúr, az
a vezércikknek szánt Menni vagy maradni?
írásmű. Már a cím is kifejező, avastagon
szedett sorok három mondata pedig végképp elárulja a lényeget: "Barátaink, ismerőseink még csak látogatóban sem voltak
itthon, sőt a vásárhelyi események óta
pánikszerűen menekülnek az emberek. Itt
hagynak mindent, vállalják a bizony talanságot, azzal a j~lmondattal, hogy mindegy,
csak el i=en. Ugy látszik, egyre kevesebben vagyunk, akik úgy érezzük, hogy itt
akarunk élni és magyarok lenni." Mielőtt
elkapna be=ünket az indulatos politizálási
kedv, szinte idegnyugtatóként figyelünk fel
egy másik magyar nyelvű sajtótermékre.
Nem is akármilyenre, mert egy szépirodalmi, művés zeti, hitéleti folyóirat I. évfolyamának 1. számát vehetjük kézbe. Az
Erdélyi Féniks Beköszöntőjében szinte
minden egybesűrírve: Erdély és a magyarság, Tőkés László és a Forradalom, s a
mixturából kiviláglik, szerkesztői valami
újat szeretnének Isten és ember előtt szabadon. S ami igazi meglepetés, az irodalmi
anyagban Szolnok üzenete! Szabó Ágnes
grafikáját "körülfogva" Körmendi Lajos
egy pikaresztje, Huh István öt rövid verse,
és Bistey András egy novellája jelképezi az
üzenetet a Tisza partj áról, köszönet az
odafigyelésért a lapkészíróknek. Soha
rosszabb befejezést a=ak a szolnokinak,
aki városát "keresi" idegenqen. Hazaérkezésünk után nem sokkal egyébként hivatalos úton is eljutott hozzánk az Erdélyi
Féniks, az érdeklődők minden bizo=yal
rálelnek. Egy barátságot rögzítő kapocs
már lehet, s talán útra invitáló másoknak is:
milyen is Nagybánya - egyelőre - első
benyomásra.

Lazányi József
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J úniusban ismét megy ei környezetés természetvédelmi rendezvények
~

Ovjuk

éltető

elemünket!

Az évek során kialakult
hagyom á- ~
nyoknak megfelelően
az idén is megrendez.
a megyei környezetvédelmi napokat az
MTVB építési, közlekedési és vízügyi osztálya, karöltve a Megyei Művelődési és
Ifjúsági Központtal,
valamint a helyi tanácsokkal és társadalmi szervezetekkel.
A rendező szerveket az a cél vezérli, hogy - a Környezctvédelmi Világnapról (június 5-e) történő megemlékezéshcz
kapcsolódva - a különböző rendezvényekkel fokozottan
ráirányítsák a figyelmet a természeti környezetünket fenyegető veszélyekre, az óvás, a megelőzés fontosságára és
lehetőségeire.

A programsorozat hivatalos megyei megnyitóját június
2-án tartják Szolnokon, a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központban, Az Alföld fásításának környezeti hatásai című
szakmai programmal. A helyi rendezvények (ismeretterjesztő és tudományos előadások, szaktanácsadás, fotókiállítás,
videobemutató, parképítés i verseny, erdőjárás, kirándulások
stb.) lebonyolításába bekapcsolódnak a településeken műkö
dő állami, környezetvédelmi, oktatási, közegészségügyi és
erdészeti szervek is.
A rendezvénysorozat koordinálója: Hidvégi Péter, az
MTVB környezet- és természetvédelmi titkára. Felvilágosításért, illetve ötletekkel, észrevételckkel hozzá fordulhatnak
az érdeklődők: Szolnok, Kossuth L. u. 2., megyei tanács
székháza. Tel.: 39-933.

Pályázati felh ivás
A Kuncsorbai Községi Tanács /Jász-NagykunSzolnok megye/ pályázatot hirdet vb-titkári munkakör betöltésére 1990. julius l-jei időponttól
meghatározatlan időre.
Pályázati feltétel: államigazgatási főiskolai végzettség .
. Pályázni a szakmai tevékenységet is bemutató
önéletrajz, diplomamásolat és erkölcsi bizonyitvány benyujtásával lehet. Bérezés megegyezés
szerint, a 13/1987.1X.25J ÁBMH rendelkezés figyelembevételével. Szükség esetén 2 szobás, komfortos szolgálati lakást biztositunk.
A pályázatot 1990. junius 15-éig lehet benyujtani a Kuncsorbai Községi Tanács elnökéhez. 5412
Kuncsorba, Dózsa György u. 26.
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Még csak tízéves,

AZ OTP CSANÁDI KÖRÚTI FIÓKJA

de már kinőtt a gyermekcipőből
Elsárgult borfték érkezett 1987.
VII. 30-án (szolnoki postabélyegző!)
az OTP dr. Csanádi körúti körzeti
fi6kjához, "c[mzett ismeretlen" jelzéssel. A küldemény nem éppen a felad6jához került vissza, hiszen a hátralékos hitelad6snak cfmzett felszólft6levelet az Országos Takarékpénztár
Szolnok Megyei Igazgat6sága adta
fel - 1977. V. ll-én (szolnoki postabélyegző!! ).
Tulajdonképpen a Magyar Posta reklámja
is lehetne a tény, hogy tíz esztendei utazása
alatt a hajdan hófehér boríték csupán elsárgult, meg sem gyűrődött, össze sem piszkolódott, és - ha célba nem is ért - el sem veszett.
A történetet azonban sokkal inkább azért
osztom meg az olvasóval, hogy az idő múlásának relativitását érzékeltessem kétféle megközelítés ból: egy otépés levél évtizedes útja
milyen simának, s egy OTP-fióké milyen
göröngyösnek tűnik. ..
Május 4-én volt tíz éve, hogy megnyílt a
takarékpénztár már említett hálózati egysége
a megyeszékhely Csanádi kÖTÚtján. A megyei igazgató, Szöcs Ferenc így emlékezik
Vissza:
- Csak bizonyos feladatokat telepítettünk
ki, bár a lakosság szempontjából ideálisabb
lett volna, ha a körzet teljeskörű ellátását
felváliaIhatja az új fiók. Kényszerhelyzetben
kellett ezt a lépést megtennünk feladataink
megosztására, mert az igazgatóságnál akkor
még nem volt lehetőségünk a bővítésre, a
tumultus azonban már tarthatatlan volt az
ügyfelek és az ügyintézők szempontjából
egyaránt. A dolgozókat a megyei igazgatóságtól telepítettük át. Számukra nehéz volt az
összeszokott munkatársaktól megválni, másrészt, egy más településen működő hálózati
egységnél természetes a szervezeti felépítés
rendje, itt a kezdeti időszakban ez is sok
problémát okozott.
- Most máT a feladatok teljes köTét ellátja
a fiók?
- Bizonyos fokú szakosításból adódóan a
szerencsejátékok a Beloiannisz úti körzeti
fiókhoz tartoznak, a Csanádi körúton csupán
szelvényeladással foglalkozik a pénztár. A
valuta ügyintézés az igazgatóságnál maradt.
Tavaly január óta a takarékpénztár is teljes
jogú kereskedelmi banki "jogosítványt" kapott, vállalatok számláit is vezetheti, de ezzel
a feladattal sem terheltük a Csanádi körúti
fiókot, így tevékenysége nem teljeskörű.
U gyanakkor oda centralizáltuk az egész megyéból az átutalási betét, a nyugdíj előtakaré
kossági betét kezelését, és véglegesen a
számlakezelést, a hitelbeszedést... Mondhatom: a kezdeti gondok megszúntek, s az élet

a korábbi döntés ünk helyességét igazolta.
Igaz, időnként most is sorbanállnak az ügyfelek mindkét helyen... A központi irányítás
nálunk is sok mindent elbÜTokratizál, de azért
- a lehetőségek határain belül - a hálózatban
önállóság van. A Csanádi-fiók is éli a maga
önálló életét. Kinőtt a gyermekcipóból, sót
már a "felnőttcipó" is szorítja... Túlterhelt a
takarékpénztári apparátus. Allandóan újabb
és újabb jogszabályok, módosítások jönnek,
másrészt mindig nagy az ügyfélforgalom. Ha
azt kérdezné: van-e nyugalom az OTP-nél? a válasz egyértelműen: nincs!

***

Öten ülünk a főnöki szobában. Beszélgető
partnereim: Végh Irma a túrkevei fióknál
kezdett, öt év után a megyei igazgatóságnál
revizorként folytatta, 27 évi takarékpénztári
múlttal a háta mögött kapott megbízást az új
fiók vezetésére. Helyettese Bálint László,
aki most 22 éve gyakomokként kezdett e
pénzintézetnél. Dr. Mucsi Imréné, Évike a
hitelosztály vezetője, immár 28 éve jegyezte
el magát az OTP-vel, a Hútőgépgyár üzemi
fiókjánál. Benkő Zsigmond a be~étosztály
vezetője '59-ben az igazgatóság EKO-csoportjánál indult, majd ő is revizor lett. Mindannyian tehát nagy szakmai tapasztalattal
felvértezett dolgozók. Együtt igyekszünk az
eltelt tíz évet elemezni.
- Minden évben volt valami speciális. Az
induláskor el kellett helyezkednünk, összeszoknunk, s az ügyfeleknek is meg kellett
szokni minket. Akkor, '81-ben az átutalási
betétnél bevezették a munkabér-levonást.
Meg kellett értetni a vállalatokkal, a számlatulajdonosokkal ennek pénzkímélő jelentősé
gét, ami jó pár évbe teVett. Ma már ötezer
számlára így érkezik a fedezet...
- ...és az induló 9 ezerről napjainkra 33
ezerre nőtt a megyében az átutalási betétszámiával rendelkezők száma.
- A következő évben jött az ugyancsak
átutalási betéttel kapcsolatos takarékcsekk.
Pesten már van hitelkártya is, mi még nem
állunk olyan technikai színvonalon, de optimisták vagyunk, elóbb-utóbb nálunk is lesz!
- A '83-as évben az új pénzügyi és
hitelfeltételek ismertetése jelentette a legtöbb
munkát. Falugyúlésekre, különféle fórumokra eljártunk, hogy mind szélesebb körben
tájékoztathassuk a lakosságot. A '84-es év
hozta az ifjúsági betétek elektronikus feldolgozását, míg '85-ben pluszként jött a külső
közmúvekre adható hitel.
- Ekkor gázvezetésre 550 hiteligénylést
elégítettünk ki. Ez az év még viszonylag
nyugalmas is volt.
- Kuriózuma: ekkor nyílt meg a tízezredik
szolnoki átutalási betétszámla! Aztán a következő évben, '86-ban megjelent a nyugdíj
előtakarékossági betét. Az első számítógép is
bevonult hozzánk, egy C-64-es.
- Az már '87-ben történt. Akkoriban,
amikor kerülgetni kellett az ügyféltéren kiál-

lított kis sárga Polskit, amit az átutalási
betétesek között sorsoltunk ki.
- ... és ekkor kezdett az inflációs hatás
begyúTÚzni, elkezdődött a rövidlejáratú hitelek kamatemelése! Háromszor is növelték a
kamatlábat abban az évben. Ugyanez '88ban a hosszúlejáratú hitelt is utolérte. Jött az
új otthon betét, és a kezesi biztosítással a
Garancia Biztosító, melynek az OTP is egyik
részvényese lett.
- A legjobbkor! Már ott tartottunk .
visszahallottuk -, hogy egymásnak pénzért
kezdtek kezességet vállalni az emberek. Ezt
vállalta magára, legalizálta a Garancia.
Egymás szájába adják a szót, mindenki
tud hozzáfúzni az előző megjegyzéshez valamit, amikor az éveket leltározzuk. S amint
elérkezünk '89·hez, kórusban hallani a sziszegést, az elnyújtott "hú-ú-ú-ú!", meg "ja-aa-j!" sóhajokat. A rövidlejáratú hitelakciók az árusítóhelyekkel kötött megállapodások
alapján tízezres tételben ömlöttek az igényIések. Aztán az év végén kígyózó sorok - a
kamatadó miatti visszafizetések.
- Minden szilvesztert együtt köszöntöttünk: nehéz év olt! De ez a legutóbbi?! Egy
hónap alatt annyian fizették ki a tartozásukat,
mint máskor négy év alatt. Akkoriban egymással egy értelmes mondatot nem vállottunk.
A korábbi napi 20-30 beérkező ajánlott
levéllel szemben kamatadó témában 120,
150,233, 181 jött az iktatókönyv bizonysága
szerint. A nyilatkozatok visszaküldésekor
tízkilónyi sima levél.
Címzésben voltunk: OTP adóügy, Nyilatkozat, Adóhivatal, Adófelügyelőség - Csanádi krt. 2/a.
- B~lül meg olyan tartalommal, amiket
nem sZÍvesen tennénk ki a kirakatba! Sok
mÍI}dent megértünk már, de még ilyet...!
Es mindezek ellenére azt vaJlják: náluk az
ügyfélnek mindig igaza van! Es nem mondják soha az adósnak, hogy nem fizetett,
hanem, hogy nem érkezett be a törlesztőrész·
let. Amit mindenkinek figyelmébe ajánlanak: .
a kezes nem tanú! Másnak ne vegyenek fel ·
kölcsönt, mert ha nem törleszt, fizetni kell
helyette! Ha valaki beteg lett és hosszú időn
át nem tud fizetni, legalább jelezze, hiszen
tudnak halasztást adni...
Mindezeken túl - vagy éppen !!zért! - jól
összekovácsolódott a "társulat". Evente kétszer-háromszor összejönnek munkán kívül.
Ez visszamaradt a brigádmozgalomból (amiből számukra a naplóvezetés volt a legnagyobb teher, az alól már '88-ban felmentést
akartak kémi, de micsoda szentségtörésnek
számított ez az igényük akkor!). Tavaly
náluk szúntek meg elsőként a brigádok, de a
közösségi szellem nem sínylette meg. Legutóbb éppen május 4-én, pénteken, a nyitás
napjának 10. évfordulóján ünnepeltek együtt.
Meghívták azokat a volt munkatársakat is,
akik tőlük mentek el nyugdíjba.
- rónai-
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"A szobor nem a mérettöl,

hanem a benne rejlő gondolattól
a 70 éves
lesz monumentális" NagyBeszélgetés
István szobrászmiivésszel
Amit Nagy István szobrászművészről tudhatunk: 1920-ban Irsán született. Képzőmű
vészeti Főiskolát végzett, ahol többek között
olyan tanárai voltak, mint Szabó Iván és
Pátzay Pál. 1957 óta él Szolnokon, a Mű
vésztelepen. Itteni munkásságát 1980-ban a
Szolnok Megyei Tanács, 1985-ben pedig az
SZMT Művészeti díiial jutalmazta. Hazai
(Műcsarnok, Nemzeti Galéria és Szolnoki
Galéria) kiállításai mellett megfordult
Moszkvában, Tallinnban, Szófiában, Drezdában. Tanulmányútjai alkalmával pedig eljutott Olaszországba, Prágába és Párizsba is.
Köztéri szobraival - többek között - Budapest, Jászberény, Debrecen, Szeged, Kazincbarcika, Szolnok büszkélkedhet.
- Azt moruita: nem szeret beszélni. Ha
szert}tne és tuqna, író vagy költő lett volna?
- Igy van! En szobrokban beszélek. De ha
kérdez, sZÍvesen válaszolok!
- Először szüleiről, a családjáról hadd
kérdezzem!
- Apám szegény, parasztszármazású, negyedmagával volt a családban. Nem volt
foglalkozása, és a katonaság után a rendórséghez szegődött, majd vasutas lett. Egy
kis gazdasági vasútnál volt állomáskezelő.
Csekély jövedelemből éltünk, így bár az
iskolában javasolták szüleimnek, hogy taníttassanak, ez nem sikerülhetett.
- Volt-e a családban művész, vagy mű
vész-lJajlamú ember?
- Erdeklődtem édesanyámtól, s ő azt
mondta, hogy az ő apja nagyon ügyeskezű
volt.
- Hogyan leszvalakiből szobrász, különösen, ha az derül ki róla, hogyarajzhoz
van tehetsége?
- Hát nem könnyen! Én azt hittem, festő
leszek, és el is mentem Kecskeméten egy
festóhöz, hogy órákat vegyek tőle. Nos,
jártam is hozzá, de valahogy nem ment. Az
almák nem akartak térbe helyezkedni. Ha
vastagon raktam a festéket, már kifogásolták.
Akkor mondták, hogy próbáljam meg a
mintázást. No az már sokkal jobban ment.
Azóta én nem festettem.
- Milyen ember a szobrász? A művészekről
azt tartják, hogy például: szép lelkű, lírai,
emberközpontú, elvont goruiolkodású ...stb. A
szobrászra lehet-e hasonló jelzőt találni?
- A szobrász gyakorlati ember. Nem a
fellegekben, a földön jár. Az anyag köti. Az
anyagot fogja, munkálja, az pedig józanságta
inti, biztatja, serkenti.
- Erre moruiják, hogy a szobrász kemény
kézfogású - a kifejezés valós és átvitt értelmébenis.
- Igen. Az anyag keménnyé és reális
szemléletúvé teszi. Az anyag nem hazudik, a
szerszámokat meg kell fogni, oda kell vele
ütni. Ehhez őszinteség és egyenes magatartás
kell.
- Sokan keresik az összefüggést a művész
egyénisége és az általa használt anyagok

között. Ön elsősorban követ, ólmot és bronzot használ...
- Eleinte nem tudtam, miből készítsem a
munkáimat. Később kialakult. Az anyag
alapján is szoktak osztályozni: ez kővel, ez
bronzzal dolgozik. Mindegyik anyag más
gondolkodást takar. A bronz az áttört felületeket és a kontúrokat kívánja, a kő viszont
nemigen szereti az áttörés t, inkább a tömbben való megjelenést. Én megpróbáltam
mindkettőt. A követ jobban szeretem. Szobrairn nagy része kényszerhelyzetben került
ólomba, mert egyrészt az öntés nagyon költséges, másrészt sokat kell rá várni.
- Ismereteim szerint inkább kisebb alkotásokbqnfogalmazza meg goruiolatait.
- Altalában azt hiszik, hogy kisplasztikus,
pedig a hozzáértők állítják: monumentális
szobrász vagyok. Ezt nekem jobban esik
hallani, de ettől még nem száll a fejembe a
dicsőség .

- Az általam ismert köztéri alkotások, de

itt a műteremben látható gondolat-tömbök és
lenyomatok is a nagyobb méretű megjelenést
támasztják alá. Ezek szerint csak a kényszer
zsugorítja össze őket?
- így van. Erre jó példa, hogy elértem a
hetvenedik év emhez, és csak tizenöt köztéri
megbízást kaptam. Ez bizony nem sok. Pedig
a szobrásznak az a dolga, hogy szobrokat
készítsen, mégpedig köztérre. A szobor nem
po1cra való, hanem arra, hogy körbejárják,
hogy felnézzenek rá.
- Alkotásai közül többségében állatfigurákra, emberekre, emberpárokra emlékszem.
- Eleinte állatszobrokat csináltam. Rám is
fogták, hogy állatszobrász vagyok. Persze ezt
nem én mondtam. De már ezekkel egyidőben
emberalakokat is készítettem. Ezek láthatók
is - többek közt Szolnokon.
- Milyen a viszonya a szobraihoz?
- Olyan, mint annak az embernek, akinek
mondjuk kilenc gyereke van. Ha egy-egy
szobrot megvásáro~ak, sajnálom odaadni.
Dehát ebből élek. En szeretetből csinálom
őket. Ha kötelességből kellene, megenné a
fene. Abból mű sosem lenne.
- 1957 óta él Szolnokon, a Művésztelepen .
Szereti a várost, az alkotótelepet?
- A Művésztelepet nagyon. Csendes, nyu-

godt, megszun a zajt, a koszt és jók a
munkafeltételek.
- Fordítva is kérdezhettem volna ...
- Akkor egy szóval válaszoltam volna: jó,
de lehetne jobb is ....Ehhez mindkettőnknek
kellene tenni valamit.
- Milyennek látja városát? Ha úgy tetszik,
az otthonát?
- Tudomásul kell venni, hogy ilyen. Lehetne szebb.
- És a közterek?
- Az itteni szobrok jórészét - a régebbieket
- alkalmi vételként szerezte meg a város.
Hevertek valahol, így olcsón hozzájuk lehetett jutni.
- Az ember azt gondolná, hogy ahol
Művésztelep van - s az ország nem sok
települése dicsekedhet ilyennel -, ott ez első
sorban nem pénzkérdés.
- A magam esetét tudom mondani: egyszer
egy pályadíjas alkotásomat fel akarták álIítani Szolnokon, aztán addig-addig intézkedtek,
míg nem ide került. Elfogyott a pénz...
- Ez melyik volt?
- Az az idekészült díszkút, amit Mezőtúron állítottak fel a GATE udvarában.
- Ön ebben az évben hetven éves.
Megélt és átélt néhány nagy fordulatot az
ország életében. Hogyan vélekedik a ma
zajló eseményekről?
- Örülök, hogy megértem a rendszerváltozást. Ugyanakkor izgulok is. Tele vagyok kíváncsisággal, türelmetlenséggel, de reménnyel is.
- Az 1970-es gyűjteményes kiállítás
után hogyan jött létre a mostani, a V árszínház Galériában?
- A városi tanács művelődési osztá!yáról
indult ez az akció, nyilván mert figyelemmel
kísérik munkásságomat. Itt közel száz alkotásomat állítom ki. Az egészen 19csi plasztikától a nyolcvan centisig. A közterületeken
lévő munkáimat pedig fotók illusztrálják.
- Kő-, bronz-, ólomszobrokról beszéltünk.
De terrakottával is foglalkozik. Ilyen munkák
is láthatók a kiállításon?
- Igen, szeretem ezeket. Jó játék. Két
"nagy" szobor-közti időben pihentetésül dolgozom vele. Maga ez a samott nem valami
színes, ezért üveget, gyöngyöt, fémet is
beledolgozok. Ezek a munkák többségükben
játékosak, humorosak.
- Elégedett a munkáival, munkásságával?
- Igen is, meg nem is. Az lettem, amit
akartam, azt csináltam és csinálom, amit
akartam és szeretek. Dehát mondtam: a
szobrász azért van, hogy köztéren állítsa fel
munkáit. De vannak elképzeléseim. Újak.
Amiket két-három centiméteresben csináltam
meg, most nagyobb méretben szeretném elkészíteni. Különben is nem a mérettől monumentális valami, hanem a benne rejlő gondolattól.

Varga Ferenc
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BISIEY ANDRÁS:

Alidérccsirke
(KISREGÉNY)

~
Ott volt a tojás a kazal mellett, ahogy a diák mondta.
nem különbözött más tojásoktól, nagyobb sem volt,
nehezebb sem, akárhogy forgatta a kezében Jász Vendel.
Azután eszébe jutott, mit mondott a diák: "...dúskálhatnak
majd aranyban, ezüstben", s ijedten szorította a markába, jaj,
ha leesik és szétloccsan a földön!
Olyan óvatosan vitte be, minden lépésnél a lába elé nézett,
nehogy megbotoljék valamiben, a pulit is oldalba rúg ta,
amikor hozzátörleszkedett, szegény pára vonítva ugrott félre,
nem értette, mi ütött a gazdájába.
Az asszony éppen főzött, amikor Jász Vendel belépett a
tojással. Meg se fordult, úgy kérdezte:
- No, elvitte innen az ördög azt a diákot vagy kifélét?
- Nem tudom, az ördög vitte-e el, de az biztos, hogy eltúnt
egy szempillantás alatt, csak egy kis forgószél kavart portölcsért utána.
Megfordult erre az asszony hitetlen arccal.
- Mit mond kend? Hogy eltúnt? Vót, nincs?
Bólintott Jász Vendel, s nyújtotta a tojást.
- Miért nyújtogatja nekem azt a tojást, he? - kérdezte
ingerülten az asszony. - Vigye kend a kamrába, tegye a
szakajtóba a többi közé!
- Ezt nem tesszük a többi közé. A garabonciás mutatta meg,
és azt mondta, magam költsem ki a hónom alatt, és ne
csodálkozzunk, akármi történik. Ha mindent a parancsa
szerint teszünk, dúskálhatunk majd aranyban, ezüstben.
Elvette az asszony a tojást, forgatta, nézegette.
- Az is lehet, hogy' csúffá akar tenni minket - folytatta Jász
Vendel. - Majd elfJíreszteli, hogy kotlós helyett magam
kellem ki a tojásokat, hallgathatjuk életünk végéig a csúfolódást.
- Eltúnt egy szempillantás alatt - mondta elgondolkozva a
felesége. - A tojást sem láthatta, mégis megmondta, hogy hol
van. Garabonciás volt, az biztos. Az ilyen nem csúffá tesz, ha
megharagszik, de jégesőt, forgószelet támaszt... fizetség ez a
nagy köcsög tej ért, higgye el kend!
- Fizetség, fizetség ... - mormogta bizalmatlanul Jász Vendel. - Kapott egy teli köcsög finom, hideg tejet, nem mondom,
megnyalhatta utána a száját, de akkor is ... Hogy aranyban,
ezüstben dúskálhatunk ... valami huncutság lesz ebben ... Tegyünk a parancs szerint... de ki parancsol majd és mit?
- Megtudjuk idejében.
- ördögi praktika is lehet ez, a lelkünk üdvét akarja a
sátán ... - J ász Vendel ijedten keresztet vetett. - Minden jótét
lélek dicséri az Urat! Kivágom ezt a tojást az udvar közepére,
hátha mérgeskígyó, sárkányfióka vagy más rondaság kelne ki
belőle ... - De nem dobta ki mégsem, úgy maradt a karja a
magasban egy pillanatig, azután szépen leeresztette maga elé.
- Az is lehet, hogy igazat mondott - suttogta.
- Úgy! Úgy! - kapott a szón a felesége. - Ki tudja, mióta
jött, mikor evett utoljára? Hátha aranyat, ezüstöt ért neki az a
nagy köcsög hideg tej? Tán az életét mentette meg. Hiszen
kend mondta, hogy olyan rossz bőrben volt, mint akibe hál ni
jár a lélek.
- Akkor is ... - vakarta meg az üstökét tanácstalanul Jász
Vendel. - Nem fekhetek ágyba ilyen dologidőben.
- Nincs már olyan sok dolog - mondta az asszony. - A búza
levágva, behordva, ma kicsépeljük, kiszeleljük, fölrakjuk a
Killsőre

kazlat, azután már alig lesz dolog. Azt a kis krumplit
fölszedem, szénát levágom, megforgatoril, behordom, fölrakom, ellátom az állatokat, mi az a két ló, tehén, pár tyúk, liba,
kacsa... ?
- Nagy szégyen, ha valaki megtudja - húzódozott Jász
Vendel.
- Ilyenkor ritkán vetődik erre szomszéd. De ha mégis, majd
azt mondjuk, beteg kend, azért nyomja az ágyat
- Hátha mérgeskígyó vagy sárkányfIóka kel ki belőle?
- Akármi kel ki belőle, nyomorult, tehetetlen jószág az első
időben. Ha úgy látjuk jónak, idejében megszabadulhatunk
tőle.

Nehezen telt el a három hét. Jász Vendel egyfolytában
feküdt, csak annyi időre kelt föl, amennyire a kotlós is
elhagyja a fészkét. A feleségére szakadt minden munka,
szürkülettel kelt és sötét éjszaka volt, amikor bezuhant az
ágyba. Lesoványodott, a csontja már majdnem kiszúrta a
bőrét, nem sok hiányzott, hogy ő is ágyba kerüljön, de nem
azért, hogy csirkét keltsen, hanem mert belebetegedett a
rengeteg dologba. Hanem amikor már odavágta volna a
szalmáskast, a fejősajtárt vagy a moslékos dézsát, mindig
gondolkodni kezdett:
A nagyja már eltelt, most hagynám abba? Még tíz nap ...
még öt... és kikel a csirke! Aranyban, ezüstben dúskálunk,
gazdagok leszünk életünk végéig, a bíró házát vesszük meg, a
piactér sarkán lakunk majd, béres és szolgáló lesi minden
sóhajtásunkat...
Összeszorította a fogát, húzta tovább a vizet, tisztította az
ólat, etette az állatokat, fejt, kapált, krumplit szedett.
Azután egy napon mintha megelevenedett volna a tojás,
apró koppantásokat érzett Jász Vendel, a héj csakhamar
feltört, és az apró lyukban megjelent egy sárgás csőr.
. - Kikeit! Kikelt!
A felesége éppen az állatokat etette az istállóban, de Jász
Vendel akkorát kiáltott, hogy ott is meghallotta, futott is
azonnal, messze dobta, ami a kezében volt. Az ura ingben-gatyában állt az asztal mellett, úgy, ahogy az ágyból kiugrott, és
óvatosan törte a tojás héj át) tágította a lyukat, hogy a kiscsirke
könnyebben kijöhessen. Ambár nem szorult az segítségre,
minden koppintása erősebb volt, mint az előző, csak úgy
reccsent a tojáshéj az ütései nyomán.
- Milyen nagy, milyen erős! - örvendezett az asszony.
- Nagy is, erős is - felelte Jász Vendel -, de csirke! Mégis
becsapott a garabonciás! Ugyan hogy jutunk aranyhoz, ezüsthöz egy nyomorult kiscsirke által?
Közben szétrepedt a tojás egészen, és a nedves, pelyhes kis
jószág kiugrott az asztalra. Nem kellett jámi tanulnia, nem
rogyadozott a lába, úgy szaladt föl-alá az asztalon, 'mintha ki
tudja, mióta csinálná.
- Nem közönséges csirke ez - mondta az asszony. - Rögtön
szaladni tud, a hangja meg máris olyan, mintha legalább egy
hete jött volna a világra.
Vizet hozott egy cseréptálban, tojást főzött, fölvágta apróra,
s letette elébe. A csirke azonban hozzá sem nyúlt, csak
csipogott éhesen, és szaladgált föl-alá az asztal tetején.
- Nem éhes még - mondta az asszony. - Jóllakott a tojásban,
mielőtt feltörte.
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- Akar valamit. Nem éhes, vagyis nem arra, ami előtte van,
de akar valamit.
- Ugyan mit akarna?
- Hiszen ha beszélni tudna! - Jász Vendel egy darab főtt
tojást csippentett az ujjai közé, és a csirke felé nyújtotta.
Egy villanás volt az egész. A kopasz nyakú, pelyhes kis
jószág odavágott Jász Vendel ujjához, de olyan erővel, hogya
gazda a szájába kapta az ujja helyét a fájdalomtól, s azonnal
megérezte a vér ízét.
- Istenfáját a büdös dögének! - s,ziszegte. - Sasfióka ez tán
mégis, vagy valami ördögfattya? Ugy kivágom rögtön, hogy
nyoma sem marad!
- Nézze csak kend! - mondta az asszony. - Nézze, mit
csinál!
Egy vércsepp hullott az asztalra Jász Vendel ujjából, és
megállt remegve a deszkán, a csirke meg körbeszaladta,
azu~ elégedett csipogással felszívta, felnyalogatta egészen.
- Ordöngős jószág ez! - suttogta Jász Vendel. - Most kellene
a dézsába fojtani, amíg kicsi. Ki tudja, mi lesz belőle, ha
megnő?

- Nem fojtjuk semmibe! - sziszegte az asszony. - Én már
tudóm, hogy igazat beszélt a diák! Hallja kend? Aranyban,
ezüstben dúskálunk, miénk lesz a bíró háza a piactér sarkán!

Délutánra a csirke ismét nyugtalanabb lett, éhesen csipogva
szaladgált a szoba keményre döngölt, simított földjén. Az
asszony hiába szórt elébe apróra vágott fott tojást, hiába
kínálta tejbe áztatott kukoricadarával, kölessel, az felé sem
nézett a kemencepadka elé tett cseréptálnak.
Amikor vacsorához ültek, a gazda lerúgta a papucsát az
asztal alatt, hogy pihentesse egy kicsit a lábát az egésznapos
járkálás után. Néhány pillanat múlva éles fájdalom hasított a
nagyujjába, s érezte, hogy valami melegség csorog a talpa
felé. Lecsapta a kenyeret meg a tejesbögrét, s felugrott, a
csirkét majdnem agyontaposta.
- Mi lelte kendet? - nézett rá csodálkozva a felesége. - Tán
tűbe ült, hogy így ugrál?
- A keserves mindenit a gyalázatos jószágjának:! - Jász
Vendel följebb csavarta a petróleum lámpát az asztal fölött. Ehol-e! - A lábára mutatott, s a nagyobb fényben az asszony is
látta már, hogy vér csöpög a lábujjából, a csirke meg szívja,

szürcsöli, nyalogatja, még a simításra használt agyagot is
fölkapkodja vele nagy igyekezetében.
- Minden jótét lélek dicséri az Urat! - suttogta Jászné, és
keresztet vetett. - Ez vérrel él! Vért szív, mint a bóregér vagy a
lidérc ...
- Most a nyakára lépek! - fogadkozott dühösen Jász Vendel.
- Az én véremet nem szívja ki!
Rá is lépett volna, de a csirke beugrott az ágy alá, és
meghúzódott nesz nélkül.
- Nem jössz elé? - förmedt rá Jász Vendel. - No, majd én
kiszedlek onnan! Hozd a seprűt!
De az asszony nem mozdult, Ránézett az ura sürgetően,
hogy induljon már a sepróért, az asszony azonban megrázta a
fejét.
- Hagyja kend a seprűt!
- Ugyan miért?
- Mert nem akármilyen joszag ez! Igazat mondott a
garabonciás diák, ellát minket arannyal, ezüsttel.
- De közben kiszívja a véremet!
- Ugyan mit tesz az a pár csepp? Ennél a doktor is többet
kifolyat, ha eret vág valakin. Úgyis panaszkodik kend, hogy
veres karikák ugrálnak a szeme előtt, ha fölemel valamit.
Lehet, hogyagutaütéstól menti meg ez a csirke.
- Nem kerülgetett engem a guta.
- A háborúban a sebesülteknek mennyi vére elfolyik, és
meggyógyulnak mégis. Hát ne síránkozzon kend, hanem
túrjön, meglesz a jutalma!
- Meglesz! Meglesz! - dohogott Jász Vendel. - Ugyan mi
lesz meg? Kiszívja a véremet, arany meg sehol! Nem erről
volt szó!
- Várja ki a végét! Hiszen még csak most kelt ki a tojásból,
hagyni kell, hogy jobban lábra álljon.
- Tápláld a véreddel te, ha annyira pártolod! - mondta
rosszkedvűen Jász Vendel.
- Táplálom is, ne féljen! - nyelvelt az asszony. - Csibecsibecsibecsibe, gyere a gazdasszonyhoz, pipipipi. .. - nyújtotta az
ujja hegyét, de a csirke rá se hederített, hanem óvatosan
visszasündörgött Jász Vendelhez. Fél szemmel fölnézett rá,
mintha meg akarna győződni róla, hogy már nem lép a
nyakára, s a csőrét a seb alá tartva mohón nyelte a lecsöpögó
vért.
(Folytatj uk)

A Szolnoki Galériában

Kortárs

képzőművészeti

tárlat

Április végén nyitotta
meg Fábián Gyula művé
szettörténész a Hollósy
Galéria anyagából rendezett kiállítást a Szolnoki
Galériában.
A budapesti Hollósy
Galéria igazi mecénásként
a kiállítás-rendezés mellett forgalmazza is a művészeti alkotásokat. Így a
szolnoki tárlaton, amelyen
huszonkilenc
festőművész, szobrász, grafikus
összesen száz munkája
látható - meg is vásárolha-

tók a képek, kisplasztikák. Az érdeklődők részletre is
megvehetik a kiszemelt alkotást. S hogy kiknek a művei
ból válogathatnak? Íme néhány ismerős név: Fazekas
Magdolna, Meggyes László, Hézső Ferenc, Kurucz D.
István, Mácsai István, Nagy Sándor, Patay László, Somogyi János, Szabó Zoltán, Szurcsik János, Szalay Ferenc,
Tenk László és V.Bazsonyi Arany.
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SZDSZ - független szakszervezetek

Jól megférnek egymás
mellett
A Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligájának képviselője az SZDSZ-es sátor tőszom
szédságában táborozott le. Futva
átnézem a Szabad Demokraták ·
egyik szórólapját, melyen a következő agitatív szöveg áll: "Ha ön
úgy érzi, hogy akár állami, akár
vállalkozó által teremtett munkahelyén az ön érdekeit képviseli a
Nagy Sándor vezette MSZOSZ
(SZOT), akkor dobja ezt a papírt a
szemetesbe." Szövetségre lépett
volna a két szervezet? - kérdezem
Puskás Auréltól, a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének,
és a FSZDF ügyvivő testületének
egyik tagjától.
- Újabban valóban hallani olyan
hangokat, hogy ligánk bizonyos
pártokhoz kötődik, történetesen a
Szabad Demokratákéhoz, pedig
szervezeti kapcsolat nincs közöttünk. Kétségtelen. hogy a politikai
helyzet pillanatnyi állása szerint az
SZDSZ és a FIDESZ nyilvánvalónak tekinti: a volt államszakszervezet nem partner igazán. Tudom,
hogy az Ellenzéki Kerekasztal
résztvevői is lényegesnek tartották
a független szakszervezeti mozgalom hatékony működését, de sem
akkor, sem most ne~ egyezik tevékenységünk megítélésében az
álláspontjuk. Ezért tűnik olybá a
külső szemlélő számára, hogy az
SZDSZ befolyást gyakorol ránk.
N agyon vigyázunk arra, hogy
semmiféle ilyen hatás ne érvényesülhessen. A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetében
például akinek valamilyen választott funkciója van, nem végezhet
pártfeladatot. Nagyon káros lenne,
ha a szakszervezetek a pártcsörték
színhelyévé válnának.
- Az állampolgárok jelentl3s része nugcsömörlött a pártpolitikáktól. Nem érez közönyt a szakszervezetek tevékenységéve/ kapcso/atban?
- Az emberek tudatuk mélyén
tudják, hogy a "hagyományos"
szakszervezeti mozgalom olyan,
amilyen. De mióta létbizonytalanságban élnek, egyfajta félelem jelent meg közöttük. Mintha fel ülkerekedne az alkalmazottakban a
konzervativizmus. A szakszervezet, melynek tekintélyes vagyona
van - ezúttal is a nemrég átalakult
SZOT -ra gondolok - akárhogy is
nézzük, még jelentős erőt képvisel. Valahol tehát megértem ezt a

fajta konzervativizmust, jogosnak
érzem. A dolgozók azonban nem
találják meg azt, amit ily módon el
szeretnének érni. Azt hiszem, ez
megint egy zsákutca.
- Hány tagot szám/á/ a Független Szakszervezetek Demokratikus
Ligája?
- N agyon nehéz erre pontos
választ adni most. Azt tudom,
hogy mintegy ötven tag szervezetünk működik. Van olyan - mint
például a tengerészeké -, amely
nagyságában csak egy darabig fejlődhet, hisz kevesebben is dolgoznak. A pedagógusok vagy a tudományos dolgozók szervezetei már
hat-hétezer tagot tömörÍtenek. Létezik tízezer tag fölötti szakszervezetünk is.
- FSZDL-ben mi afeladata?
- A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetétől vagyok az ügyvivő testület egy delegált tagja.
- Az ország más városaiban is
felállították a liga sa1rait?
- Hogy hová, ki ment el, nem
tudom. En vállaltam, hogy Szolnokra jövök.
- Ingyenes Jogsegély- és Jószo/gá/ati Bizottságuk maködik Budapesten az úgynevezett· "Jojoba".
Keresik a tanácsadó szolgálatot?
- Igen, általában egyéni sérelmekkel. "N agy gondom van a
munkahelyemen, mit csináljak." mondják általában. Mi természetesen segítünk. A következő
lépcső az, amikor már szervezett
formában dolgozunk. Ehhez tudatosság és elhatározottság szükségeltetik - gondolok itt a munkástanácsokra. A liga jószolgálati bizottságának nagyon sok munkája
van.
- Itt Szolnokon hányan fordultakönhöz?
- Délelőtt csak néhányan jöttek,
de délutánra több érdeklődőre számítok.
Szurmay Z.
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Tanácsülések a megyében
Május 24-én 14 óra: Örményes Községi Tanács. Napirend:
1./ Beszámoló a KT 1989. évi egységes pénzügyi pénzalapjának
felhasználásáról.
Május 24-én 14 óra: Tiszabő Kö~i Tanács. Napirend:
1./ Jelentés Tiszabő község ifjúságpolitikai intézkedési tervének
végrehajtásáról.
2./ Jelentés a KT 1989. évi költségvetési és fejlesztési tervének
végrehajtásáról.
Május 25-én 14: Tiszaföldvár Nagyközségi Tanács. Napirend:
1./ A megyei tanácstag beszámolója a végzett munkáról.
2./ Jelentés a tanácsi bizottságok munkájáról.
Május 27-én 13 óra: Kunszentmárton Városi Tanács. Napirend:
1./ Beszámoló a tanács 1989. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2./ Tájékoztató a választás időszerű kérdéseiről.
Május 28-án 14 óra: Jászapáti Városi Tanács. Napirend:
1./ Beszámoló a VT VII. ötéves település- és tanácsi gazdaságfejlesztési tervkoncepciójának időarányos végrehajtásáról.
Május 28-án 13.30 óra: Kunmadaras Nagyközségi Tanács.
Napirend:
1./ A KEVlSZ kisszövetkezet elnökének beszámolója a dolgozók
érdekében hozott munkaügyi, művelődési, egészségügyi és szociális
jogszabályok érvényesüléséről.
2./ A következő középtávú tervidőszak tanácsi tervkoncepciójának
előzetes kialakítása.
Május 28-31 között 13 óra: Szolnok Városi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés a városi 1989. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről.

Május 29-én 14 óra: Zagyvarékas Községi Tanács_ Napirend:
1./ A tanács 1989. évi költségvetés végrehajtásáról jelentés.
2./ Acigánylakosság helyzetéről jelentés.
Május 29-én 14 óra: Kőtelek Községi Tanács. Napirend:
1./ Az 1989. évi egységes pénziigyi terv végrehajtása.
Május 30-án 14 óra: Jászjákóhalma Községi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés az 1989. évi pénziigyi terv végrehajtásáról.
Május 30-án 13 óra: Tiszagyenda Kö~i Tanács. Napirend:
1./ Az 1989. évi pénziigyi terv végrehajtásáról tájékoztató, beszámoló Tiszaroff-Tiszagyenda közös gazdálkodásának eredményéről.
2./ Beszámoló a tsz háztáji és kisegítő tevékenységet segítő
munkájáról.
Május 31-én 14 óra: Szászberek Községi Tanács. Napirend:
1./ Beszámoló az oktatási intézmények tevékenységéről. az önálló
munka beindításának tapasztalatairóL
Május 31-én 14 óra: Jásztelek Községi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés a KT 1989. évi költségvetésének zárszámadásáról.
2./ Megyei tanácstag beszámolója az elmúlt két évben végzett
tevékenységéről.

Május 31-én 14 óra: Jánoshida Községi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés a községi közoktatás helyzetéről, a következő időszak
feladatairól.
2./ Tájékoztató a választás időszerű kérdéseiről.
Május 31-én 14 óra: Alattyán Községi Tanács. Napirend:
1./ Javaslat tanács rendelet alkotására.
2./ Jelentés a KT VB szakigazgatási szerve egészségügyi, szociálpolitikai, gyámügyi feladatainak ellátásáról, a feladatokra rendelkezésre
álló keret felhasználásáról.
3./ Jelentés a VB munkájáróL
Május 31-én 14 óra: Jászladány Nagyközségi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés a KT 1989. évi pénzügyi terve végrehajtásáróL
Május 31-én 14 óra: Jászkisér Nagyközségi Tanács. Napirend:
1./ Beszámoló az 1989. évi pénzügyi terv végrehajtásáróL
2./ Tájékoztató a szakigazgatási szerv 1989. évi ellenőrzési tevékenységéről, az 1990. évi ellenőrzési tervről.
Május 31-én 14 óra: Jászárokszállás Nagyközségi Közös Tanács.
Napirend:
1./ Jelentés az 1989. évi pénziigyi terv végrehajtásáról.
2./ Jelentés Jászárokszállás nagyközség és Jászágó társközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről.
Május hónapban a következő helyi tanácsok tartanak még tanácsülést (munkatervben napot és órát nem közöltek):
Fegyvernek Nagyközségi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés az 1989. évi pénziigyi terv teljesítéséről.
2./ Ügyrendi és számvizsgáló bizottság jelentése a zárszámadás
felülvizsgálatáróL
Újszász Nagyközségi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés a nagyközségi tanács 1989. évi pénziigyi tervének
végrehajtásáról.
2./ Beszámoló az időskorú lakosság szociális helyzetéről.
Kuncsorba Községi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés az 1989. évi egységes pénzalap végrehajtásáról.
Tiszajenő Köz.~égi Tanács. Napirend:
1./ Jelentés az 1989. évi költségvetés végrehajtásáról. különös
tekintettel Tiszajenő községben végzett munkára.
2./ Jelentés a kétszintú igazgatási rendszer működésének tapasztalatairól.
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Mit hozhat még a múlt?
A bizonytalanság tétovaságot és félelmeket szül - ezt már
az egyik ókori bölcs is megállapította a periklészi demokrácia születésének hajnalán. Ez a megállapítás - a jelek szerint
- bizonyos áttételekkel a mai rendszerváltás bonyolult és
sok részleteiben ma még nem konkretizálható folyamataira
is igaz. Igaz, mert felszabadult megnyugvással vettük a
szavazás hozta változást, de még korántsem vagyunk
biztosak a valóban újra, jobbra és eredményesebbre vezető
megoldások konkrét módozataiban. A közéletben résztvevő
ket, illetve azt figyelőket nem véletlenül foglalkoztatják
ezek a gondolatok mostanság. Mert könnyű volna az új
programokból és jelszavakból ' messzemenő következtetéseket levonni, de ennek veszélyeit az elmúlt évtizedekben már
bQven megtapasztaltuk. A többség most olyan biztonságot
óhajt, amely valóban azt a változást hozza meg bel- és
külpolitikánkban, létbiztonságunkban, szólás- és emberi
szabadságjogainkban egyaránt, amelyet oly rég áhítottunk,
kívánunk és remélünk.
Egy ilyen helyzettermészetszeruleg magával hozza a
demagógia felerősödését is. Azokét a "látnokokért" , akik
már akkor is tudták ...amikor a többség már régen tudta, de a
kimondott, leírt szót is vállalni merő kisebbség még csak
reménykedhetett szavának hallatásában ... , hogy itt is idővel

- nem kis küzdelmek árán - valóban minden másként lesz.
Most'rajtunk, állampolgárokon is "áll a vásár", mivé tesszük
azt, ami adatott, hogyan sáfárkodunk szabadon választott
képviselőink tettvágyával együtt azzal a lehetőséggel, ami
nem akármilyen, s a történelmi kitörés lehetáségét garantálja számunkra, ha jól és európai módon élünk vele.
Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, be kell látnunk,
hogy ma még valóban "betegségünk" a kicsinyhitűség, az
indokolatlan csodavárás, a másokra mutogatás és a múltban
való vájkálás - azzal a jeligével, hogy "nem tudhatjuk még,
mit hoz a múlt?!" De ha leragadunk ennél ~ érzésnél, akkor
hogyan lépünk előbbre, ha nem azt nézzük egymásban és
jelenünkben, hogy hogyan építhetünk meglévő értékeinkból, eldobva a hibákat másabb, maradandóbb értékeket
szülő jövőt, amelyre az európai környezet kíméletlenül
rákényszerít - akkor megint csak ott vagyunk, "ahol a part
szakad". Félre kell tehát tenni előítéleteinket, kétkedéseinket, a hibákat másokban, a felsőbbségben kereső régebbi
szemléletünket, mert különben tüneti betegségeink időben
ismét akut kórrá változhatnak - úgy, hogy romboló hatásukat megint csak utólag sajnálkozva vesszük majd észre.
L.Gy.

Betegségeink...
A hölgy az adóhivatalban azt mondta:
úgy lesz legegyszerubb, ha magam csinálom meg' a költségvetést. Úgy sem
lövünk vele nyulat, csak legyen valami
az iratcikhoz csatolva! Megkövülten álltam: de hisz' én újságíró lennék, s nem
építőmester!

Pedig milyen jól kezdődött minden.
A hölgy az adóhivatalban nagyon
kedves volt. Már-már gyanúsan kedves.
Pontról pontraelmagyarázta, hogy mi
mindent kell teirnem, ha vissza akarom
kapni az áfát (lásd: általános forgalmi
~dó) a megvásárolt építőanyag árából.
Atnézte a számlákat, ellenőrizte a kitöltött igénylőlapot, és én csodálkoztam,
hogy mi minden rosszindulatú marhaságot összehordanak mostanság az emberek a hivatali , bürokráciáról. A hölgy
kedves volt, szolgálatkész, és már reménykedni kezdtem, hogy délután egy
kis pénzt is látcik az ügylet nyomán.
Egy Murphy nevű, gyanús úriember
szokta volt írogatni, hogy ami elromolhat, az el is romlik... Nos, ennek a
gyanús nevó úrnak ezúttal igaza lett! Az
adóhivatali hölgy riadtan kapta fel a
fejét a papírokból: hol a költségvetés?!
Hol van?!

Megsemmisülten álltam. Reményeirnben és várakozásaimban porig alázottan.
Pedig milyen gondosan készültem "a
nagy fellépésre"! Milyen lelkiismeretesen rakosgattam össze a számlákat és
sok más, számos dokumentumot! Honnan vegyek mármost, egy ilyenfajta papírt?
Miféle költségvetés? - kérdeztem
vissza. Hiszen nem készült költségvetés ... Nem? Nem! Hát, pedig nélküle
nem megy!
Egy világ omlott össze bennem. Önnön tehetetlenségem, önnön tökéletlenségem feletti elkeseredésem határtalan
volt Számot vetettem addigi életemmel,
rövid úton leszámoltam álmaimmal. Hogyan kerülök így a családom színe elé?
A feleségem majd jól letutyimutyiz,
hogy még ennyit sem lehet rám bízni, az
apám rábólint, hogy ugye igaza van,
még most se nőtt be a fejem lágya, a
lányom meg csak kuncog: most benne
vagy fater, nyakig ...
De hisz' az építési engedélyhez nem
kell költségvetés - jutott eszembe a
mentő gondolat. Miért kell akkor az adó
visszatérítéséhez? Pár pillanatig úgy
tűnt, hogy a találat megült a hölgynél.

Elgondolkozott, s az arcán zavar és
tanácstalanság jeleit véltem felfedezni.
Korán örültem! Az ótépékölcsönhöz
viszont kell költségvetést csinálni! vágta ki diadalmasan a lassan ellenféllé
átvedlett ügyintéző. Ótépékölcsön csak
lesz! - noszogatott válaszra. No ugye,
lesz?
Nem lesz! A hölgy összehúzott szemmel mért végig: ki lehetek vajon, milyen
újmágnás, hogy készpénzből építek? Zavartan magyaráztam, hogy ... az apám
háza, és hogy eladta, és hozzánk költözik, és neki ...
Nem érdekelte ez sem. Különbenis: a
jogszabály előírja és kész. Csináljon
maga költségvetést! Jó lesz, akármilyen,
csak csatolni lehessen az iratcsomóhoz.
Azóta otthon egyfolytában a költségvetés fölött görnyedek esténként. Sódert,
téglát, betonköbmétert számolgatok.
Tippeket kérek anyósomtól, hogy
mennyi lehet az oltott mész, vagy éppen
a vakolóhomok köbmétere, a lányom
pedig a radiátorokat számolgatja. Most,
a második hét végén már jól belejöttünk
a dologba. Ahogy mondani szokás: jól
elvagyunk ...
Hála ahivatalnak!
- elemel-
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VI. Képzömüvészeti Triennálé
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tanács VB művelő
dési osztálya és a Damjanich
János Múzeum meghirdeti a
VI. Képzőművészeti Triennálét, melynek célkitűzése: mai
életünk bemutatása a festészet,
szobrászat, grafika eszközeivel.
Díjakat a következő témakörökben adunk ki:
Ember és környezet
Ember és család
Ember és munka
Részvételi feltételek:
Részt venni az utolsó öt
évben készült és eddig más,
országos jellegű tárlaton nem
szerepelt alkotásokkallehet.
Témakörönként 3-3, összesen 9 művet lehet beküldeni.
A művek technikája tetszés
szerint választható, hátoldalán
fel kell tüntetni az alkotó nevét, lakcímét, a mű technikáját
és méreteit.
A beküldés határideje:
1990. június '25 -27.
A beküldés helyei: - Budapest XIV. Dózsa Gy. u. 37.
- Kiállítási Intézmények
(Műcsarnok)

20.000-20.000 Ft
A bizottság javaslata alapján - a benyújtott művek színvonalától függ6en - a rendező
szervek KOLONDÍJAT is adnak.
A díjakat a Művelődési Minisztérium, a Magyar Képző
és Iparművészek Szövetsége,
a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus és a meghirdető
szervek képviselőiből álló bírálóbizottság ítéli oda.
A bizottság javaslata alapján a díjak megoszthatók, esetenként visszatarthatók.
Kiállítás
A bizottság által kiállításra
elfogadott műveket a Szolnoki
Dalériában mutatjuk be 1990.
augusztus-október hónapban.
A kiállítás katalógusában
közöljük a díjazottak névsorát,
a díjazott műveket és minden
kiállító művésztől egy-egy alkotást.

műtárgyraktár

9-15 óráig
- Szolnoki Galéria Szolnok,
Koltói u. 2. 9-16 óráig
A beküldött müvek megjelölése:
VI. Szolnoki Képzőművé
szeti Triennálé
A beküldött művek a zsűri
zés és a kiállítás után átvehetők a beadás helyszfnén!
A VI. Szolnoki Képzömüvészeti Triennálé díjai:
Minden témakörben 2-2 díj

Müvelödési Minisztérium
Képző- és Iparmüvészeti
Föosztálya és
Lektorátusa
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tanács
Müvelödési Osztálya
Jász-Nagykun-Szolnok
Damjanich János
Múzeum, Szolnok
Magyar Köztársaság
Müvészeti A lapja
Képző- és Iparmüvészek
Megyei
Társasága

Kulturális programok Szolnokon
Május 27-én 10.00·18.00 óráig:
HEURÉKA - GYERMEKNAP. Vetélkedő, ügyességi játékok, meglepetések a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban.
Május 28·án 20.00 órakor:
A szezon fazonja. A Mikroszkóp Színpad előadása a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központban. Szereplők: Marlcos György, Nádas György, Heller
Tamás, Defekt-duó, Csongrádi Kata. Közreműködik a Mikroszkóp Zenekar.
Május 30-án 10.00 és 14.30 órakor:
A fekete cilinder. A Pécsi Bóbita Bábszínház műsora a Megyei Művelő
dési és Ifjúsági Központban.
Május 31·én 18.00 órakor:
A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata bemutatja Louis
Vereull: Végzetes szerelem c. izgalmas játékát 2 részben, az MN Repülőtéri
Helyőrségi Klubjában.
.
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Megyei közéleti lap

Keresztrejtvény
Plutarkhos (i.sz. 48-120), görög történetíró és filozófus. Rómában élt magas állami hivatalnokként. Írásai a görög és
római hadvezérekrlJI, ál/amférfiakról, szónokokról összehasonlító életrajzokat tükröznek.
Egy érdekEs gondolatot a vízszintes 13., valamint a függIJleges 20. és 21. számú sorokban
rejtettűnk el.
Vízszintes: l. Harapdál. 4.
... Force. 7. A szarvasmarha álla
alatt lelógó bór. 13. Az idézet
kezdete (zárt betíik: A, D). 16.
Bamba. 17. Légies, régiesen. 18.
Hangtalan Misi! 19. Néyelős
akasztófa 21. Szaltó .. . 24. Allati
hulla 25. Egy afrikai ország fővá
rosa. 27. Dezső becézve. 29. L.A.!.
31. Cin, de keverve. 32. Izrael,
gépjárműveken. 33. Trófea. 34.
Ezerszáz, a rómaiaknál. 35. Szavakka! ostoroz. 39. Folyadék. 40.
Finom ínyencfalat. 42. Egyforma
magánhangzók. 43. Férfinév. 45.
Kiejtett mássalhangzó. 46. Nem
létezik. 48. Húspástétom. 49. Történelmi emlékű patakunk. 53. Kötőszó. 54. Szigligeti ... 56. Henye.
57. Személyes névmás. 58. Egy
bizonyos anyagból készült épületszerkezet. 61. Szólít, de fordítva.
62. Olajos növény. 63. Becézett
női qév. 64. R.EL 65. Rágcsáló.
67. Abrázat. 68. Magasító, rácsos
szerkezet. 70. Régi tárgyak, maradványok. 72. Sült tészta.

Függőleges: l. Nem megy el. 2.
A meglepetés szava 3. Elnyomás.
4. Szundítók. 5. Járom 6. Helyrag.
7. Szemmel érzékel. 8. Sztori. 9.
.. .-cseppkőbarlang. 10. Idegen férfinév. ll. A nátrium vegyjele. 12.
Kötőszó, fordítva. 14. Mint a függ.
7. sz. 15. Elmélet 20. Az idézet
folytatása (zárt belük: S,B). 21.
Az idézet befejezése (zárt belü:
B). 22. Görög beru. 23. Könyörög.
26. Névelős sZÍvnivaló. 28. Hosszmérték. 30. Ismeret, röviden. 32.
Fohász. 34. Mint a vízsz. 34. sz.
36. Rövidebb hangszeres zenemű.
37. Olyan, mint a csiga 38. Kolostor. 41. Esetek, de félig . .44. Szarvasfajta. 47 . ...dömölk. 48. Tizennégy nap. 49. Idéz. 50. Talál. 51.
Belsőrész . 52. Hüvelyes növény.
55. Egyesített Fegyveres Erők. 59.
Gyurma. 60. Fasor. 62. ... telek;
község ünk. 65. Nem mögé. 66.
Csak félig repked! 69. Römi fele.
71. Az etil vegyjele.
Beküldési határidő: június S.
Az április 25-ei számunkban
közölt rejtvény helyes megfej tése: "A kormány az országért

van, tehát fölötte a nemzet bármikor intézkedhetik. " (Táncsics)
A helyes megfejtések beküldői közül a következők nyertek
vásárlási utalványt, melyet postán küldünk el: Szabó Józsefné
Szolnok, Raj Mihályné Szolnok, Rideg Istvánné Szolnok.

Alapító: Jász·Nagykun-Szolnok Megye és Szolnok Város Tanácsa. - Megjelenik kéthetente szerdán .
Főszerlcesztő: Dr. László Gyula - Tervezószerlcesztő: Majnár József - Munkatársak: Kiss Erika és
L. Murányi László - Kiadja: az Axel Springer - Budapest Kiadói Kft Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája.
Felelőskiadó az irodavezető.
Szerlcesztőség és kiadó: 5001 , Szolnok, Pf. 105. Kossuth téri Irodaház. Telefon: 42-211
Készül: a Szolnok és Vidéke Áfész nyomdaüzemében. Felelős vezető: Kézsmárki Zoltán
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irodánál és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Bp. XIII. ker. Lehel u. 1O/a. 1900
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